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লক্মণসেনঃও বখ তিয়ারের বাঙ্গালা জয়। € 

ক্রু অশো কচল্লদেবেজ নাম লইয়াও একটু গোল আছে। প্রথম ও তৃতীয় 

ফখঠ্লালিপরিতে 'অসশোকচল্ল' এইন্সপ বানান স্বম্পষ্ট আছে, কিন্তু দ্বিতীয় ও 

চতুর্থ শিলালিপিতে 'অশোকবল্লঁ এইরূপ লিখিত হইয়াছে । পণ্ডিত 

নিস টন্্রজী এই নামটিকে প্রথমেই “মশোকচন্ল বলিয়া স্থির 
ৃ করেন। (৯) কানিংহাম ইহার দিতীয়র্্পাঠ গ্রহণ করেন । (১০) আমন! 

*অশোকচন্ল' পাঠই গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; কারণ প্রথম ও তৃতীম্ন লিপি 

তুইখানি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নত।বে যতুসহকারে খোদ্দিত এবং ইহাতে 

ভূল নাই বলিলেই হয়। দ্বিতীম্ঘ ও চতুর্থ লিপি ছুখানি অতি অযদ্ে 

খোদিত এবং ভূলে পরিপূর্ণ, তছুপরি এই উভয় লিপিতে 'ব ও চি” এই 

দৃষ্ঠ বর্ণের পার্থকা বিশেষ স্পষ্ট করিয়! রক্ষিত হয় নাই । এনপ স্থলে পরি-. 

কার ও সধতৃথোদিত লিপির পাঠ অনুসরণ করাই সমীচীন বলিয় 

অনে করি। 

এই লিপগুপির মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় লিপিতে ষে তারিখ দেওয়! 

₹ুইয়াছে, তাহাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় | উহাতে যে "অতীত পদের 
প্লে আছে, তাহা কোনও বিশেষার্থবোধক এবং বহু পণ্ডিত বহুভাবে 
ইহার ব্যাথ্/। করিয়াছেন । উনিশ বৎসর পূর্বে ডাঃ কীলহর্ণ, যখন লক্ষণ 

সংবৎ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন তিনিই সর্বপ্রথমে হহার প্রতি সকলের 

মনোযোগ আকৃষ্ট করেন (১১) সেই সময়েই এ প্রবন্ধেই তিনি নিঃসন্দেছে 

প্রমাণ করিয়াছিলেন যে লক্গাণসংবতের স্বষ্টিকাল ১০৪১ শকাবের সহিত 

সমান, ১*২৮ শকাব্দের সাহত নছে। ব্রিহুতের আধুনিক পঞ্জিকাগুলির 
উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্বোস্ত ধারণ! (১২৮ শকাব্? ) অবধারিত হইয়া- 
ছিল এই পঞ্জিকাগুলি ভুল। ডাঃ গ্রয়ারসন শিবসিংহের যে তাভ্রশাসন 
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৬. .. উ্তিহাসিক চিন্র। 

প্রকাশ করেন সেখানি.যে জাল, তাচাও নিঃসন্দি্ধরূপে প্রমাণিত হা 

গিয়াছে । (১২) অতীত, “গত বা তথ্বৎ অন্টান্ত শব সকলের রাজ 

কালাঙ্কের সহিত ব্যবহার অতি বিরল। ডাঃ কীলহর্ণের উত্তরভারতীয় 

খোঁদতলিপির তালিকায় কেবল একটি মাত্র উদাহরণ আছে, কিন্তু তাহার 

ব্যাখ্যা অন্তভাবে কর! হইয়াছে । ৯(১৩) এই বিষয়ে ডাঃ কীলহর্ণের মস্ত- 

বোর অস্ুবাদ এই স্থলে প্রদত্ত হই ল,-_ 

লঙ্গণসেনের রাজ্যকালে তাহাব্ রাজ্যকালের বমর উল্লেখ করিতে 

হইলে 'শ্রীমল্লক্মগদেবপাদানাং রাঁজো, ব] £গ্রবর্ধমান (ব্জয়বাঞ্যে” সংবৎ 

--এইরুপে বর্ণিত হয়। তাহার মৃতার পর এরূপ .বর্ণনাই থাকে কিন্ত 

'রাজে), পদের পূর্বে *অতীত”। প্রস্াীতি পদ থাকিলে এইরূপ অর্থ প্রকা* 

করে) লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারস্ত কাল হইতেই এপর্য্স্ত বদর গণন 

হইয়াছে বটে, কিন্তু সে রাজ্যকাল গ্রকৃত প্রস্তাবে অতীত হইয়' 

গিয়ান্ধে। (১৪) 

তৃতীয় শিলালিপির শেষ পংক্তি ভাঃ কীলহর্ণ যে ভাবে অনুবাদ 

করিয়াছেন, তাহা তাহার পূর্ববর্তীদিগের অনুবাদ অপেক্ষা! সরল ও বিশদ 
হইয়াছে । "অতীতে" পদ স্বার। লক্ষমণসেনের রাজ্যকাল যে বন্ধ হয়া 

গিক়্াছে, তাহা বুঝিতে কোন ক্লেশ পাইতেই হয় না। তিনি আরও 

ৰলেন,-_মিঃ ব্রকম্যান, ১১৯৮-৯৯ থুষ্টান্বের মধ্যে মহম্মদ বখতিয়ার 
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লক্মণসেন ও বখতিয়ারের ধালাল। জয় । ৭ 

কর্তৃক বাঙ্গল! জয় ঘটিরাছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত কারক্াছেন। তিনি এসন্বন্ধে 

খন বলেন “শেষ হিন্দুরাজ। লখ মণিয়া ( 1.2101)01211108.) ৮* বৎসর 

কাল রাজত্ব করিতেছিলেন”১-_-ইহ! দ্বার! প্ররুত প্রস্তাবে এবপ বুঝ! যায় 

না ষে, বথন এই ঘটন! ঘটে তখন লক্ষ্ষণনংবতের ৮* অব্ধ চলিতেছিল,-- 

তীমপ্ষণসেনদেবপাদানাম্ অতীতরাজ্যে সংবৎ ৮* হ”” (১৫) অবশেষে 

£ কীলহর্ণ, এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে বাধা হন। ১০৬ খৃষ্টাবে 
যুক্ত নগেন্্রনাথ বন্ধ “সেনরাঞ্জগণের সময়-নিরূপণ” নামক প্রবন্ধে 

বল্লালসেনের রচিত বলিয়া গ্রসিদ্ধ দানপাগরের কয়েকটি শ্লোক উল্লেখ 
করিয়! সিদ্ধান্ত করেন যে বল্লালমেন ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন । 

(১৬) অল্লাদন পরেই পগ্িত রামকুঞ্চগোপাল ভাগ্ডারকর বোশ্বাই প্রেসি- 

ডেম্সির সংস্কৃত পুথি অনুসন্ধানের ষষ্ঠ খণ্ড বিবরণ প্রকাশ করেন। এই 

বিবরণে বল্লালসেনের রচিত “অদ্ভূত সাগর নামে আর একখানি গ্রচ্থের 

একটি দীর্ঘ বিবরণ ছিল। (১৭) ঈহাতে ডাঃ ভাগ্তার কর যে নকল 

প্লোক উদ্ধত করিয়াছেন তদগ্সারে সিদ্ধান্ত হয় যে বল্লালমেন এই গ্রন্থ 

১০৯০শকে বা ১১৬৮ খৃষ্টাকে আরম্ভ করেন । নগেন্দ্রবাবুর কথিত দান- 

সাগরের বৃত্তান্ত ই্াদ্বার৷ সমর্থিত হইলে ডাঃ কীলহর্ণ, এ সম্বন্ধে ষ্ঠাহার 
ধারণ পরিবর্তন করেন। তার মত পরিবর্তন কারবার! কারণগুলি এই,--. 

»।. বঙ্গরাজ খল্লালসেন রচিত “দানসাগর' গ্রন্থের দুইধানি রিকি 

নিম্নলিখিত শ্লোকটি আছে,-_ 

“নিখিলচক্রতিলক শ্রীমন্বল্লালমেন পূর্ণে। 

' শশিনবদশমিতে শকবর্ষে নিহিত ॥% 

গা চাটি ডি ৬০1. 25156*৮057, 

১৬1 ]. 4৬ ১.8. 1896, 0৮ , ১, 23. 
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৮ প্রতিহাপিক চিত্র । 

এই পুথি ছুইখানির £্ঠকথানি ইত্ডিয়া আফিসে সংগৃহীত হইয়াছে । 

এখানিতে এই সময়নিকূপক শ্লোকে উল্লিখিত বর্ষ-সংখ)া সংখাদ্বারাও 

লিখিত আছে । (১৮) অপর পুথিখানি শ্রীধুক্ত নগেন্ছনাথ বসুর বিশ্বকোষ 

পুশ্তকালয়ে আছে । এইখানিনে আরও ছুইটি শ্লোক আছে, তন্দার! 

সময় প্রকাশ আরও নিশদরূপে হইছে । | 

'রবিভগণাঃ শরশিষ্টী যে ভূতা দাানসাগরশ্যান্ত | 

ক্রমশোহত্র সম্পরিদাক্পাগ্ঠা বসরা: পঞ্চ ॥ 

তদেবমেকনবন্তাধিক বর্ষ সহত্রারেহস্িতে শাকে । 

সম্বৎংসরা: পতাস্ত বিশ্বপদারভা চ ॥”” (১৯) 

২। বল্পমলসেনেন রচিত অপব একখানি গ্রন্থ “অদ্ভুতসাগর” সম্প্রতি 

বোদ্বাই গভর্ণমেণ্টে সংগৃহীত হইরাছে। হাহাতে নিম্নলিখিত শ্লোক 

আছে,-- 

েনবথেন্দব্দে আরেভে অদ্ভুতসাগরম্ । 

গৌড়েন্ত্র কুঞ্জরালানস্তস্তবাহোম হীপতেঃ ॥, 

এইরূপ বিভিন্ন পুথিতে সময়ের এক ঠা দর্শন করিয়া এক প্রকার 

নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে হয় যে, বল্লালসেন ১০৯০-৯১ শকাব্দায় 

( ১১৬৮-৯ খৃষ্টান্দে ) বর্তমান ছিলেন; সুতরাং লক্ষ্ণসেন ১১৬৯ খুষ্টা- 

কের পরে রাজ্যারোহণ করেন; কিজ্ঞ ডাঃ কীলহর্ণ, ইতিপূর্বে যে 

লক্ষণদংবতের আরস্তকাল ১১১৯-২০ খুষ্টাব্দে সিন্ধান্ত করিয়াছেন তাহার 

সাহত ইহার সামগ্জস্ত হয় না বেখিয়। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ নিক্নলিখিত 

ঘটনার অনুমান করিয়াছেন । তিনি বলেন, "লঘুভারত অনুসারে বল্লাল- 

সেন যখন মথিল/-যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন সাহার মৃতাসংবাদ প্রচা- 

১৮ ।:13256117515 11012597709 05905195700, 7১. 111, 05545. 

১৯1 52510057001095 01 92151-11 ১৫515050110, 2170. 3817125, ৬০, 

[.07120. 



লক্গণসেন ও বখ.তিয়ারের বাঙ্গাল! জয়। ৯ 

রিত হয়। এই সময়ে বিক্রমপুরে লক্ষমণসেনের জন্ম ভয়”-_এই ঘটনায় 
বল্লালসেন এত আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার নববিজিত 

মিথিলারাজ্যে একটি নৃতন অন্ধ প্রতিষ্ঠাপিত করেন ও উহা! “লক্মণসংবৎ, 

নামে অভিহিত করেন । (২৯) এ সঙ্গদ্ধে এ পর্যন্ত এই মাত্র জান। 

গিয়াছে ডাঃ কীলহর্ণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণগুলির যাথার্থ্য পরীক্ষা 

করিতে এপর্য্যস্ত কেহই অগ্রসর হন নাই। 

নগেন্্রবাবুর নিজনংগৃহীত দানসাগর পুথিখানি বিশেষ প্রাচীন গ্রন্থ 

নহে। উহ। আধুানক বাঙ্গাল! . অক্ষরে লিখিত । মহামহোপাধ্যায় 

শ্রীযুক্ত হর প্রসাদ শান্ত্রী এই পুথিখানি দেখিয়! শুনিয়া আমাকে বলিয়া- 

ছেন, উহ] ছৃহন তিন শত বর্ষের প্রাচীন হইবে । ইপ্ডিয়া অফিসের পুখি- 

খানিও প্ররূপ অক্ষরে লিখিত । (২১) স্থৃতরাং নগেন্দ্রবাবুর পুথি অপেক্ষা 

বড় বেশী প্রাচীন হইবে না। এসিয়াটিক সোসাইটিতে দানসাগরের যে 

পুথি আছে, তাহাও আধুনিক বঙ্গাক্ষরে পিখিত.এবং 'প্রায় বিশুদ্ধ। এই 

পুথিতে কিন্তু পূর্বোক্ত তিনটি শ্লোকের একটিও নাই, অথচ সেনরাজ- 

ংশাবলী মাছে । (২২) কলকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর মহারাজের 

পুস্তকালয়ে আর একখানি দানসাগরের পুথি আছে । এখানি ১৭২৮ 

শকাব্দার (১৮০৬ থুষ্টাবে) প্রাতিলিপ। ইহাতে ও উক্ত শ্নোকগুলি 
নাই। (৯৩) এইন্সপে একহ পুস্তকের প্রায় সমসাময়িক চারিখানি 

পুথি পাইতেছি, তাহার মধ্যে একথানিতে সময়নিরূপক তিনটি শ্লোক, 
আর একখানিতে একটি শ্লোক আছে এবং অন্ত ছুধানিতে কিছুই নাই। 

২*। 0. &. ১ 3217999, 0১61) 0 23, 
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১০ | উতিহাসিকচিত্র । 

এই ব্যাপার লইয়। বিবেচনা করিলে এঁ শ্লোকগুপিকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে 

পারা যায় এবং তাহাতে কিছুই ক্ষতি হয়না । সময়নিরূপক প্রথম 

প্লোকটিই সর্ব প্রথমে প্রক্ষিপ্ত হয়, সেই জন্ঠ উহা! দুইখানি পূর্থতে দেখ। 

“ষাইতেছে। কিন্তু শেষ গ্লেরক দুইটি উহ্ারও পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে 

বলিয়। একখানি ব্যতীত অপর কোন পুথিতে নাই । পগ্ডিত ভাগ্ারকর 

যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহ1ও এ একখানি মান্র পুথিতে দেখ। 
 গিক্াছে। “অড্ভূতসাগরের” আরও অনেকগুণি পুথি অনেকস্থলে সংগৃ- 

হীত আছে, কিন্তু তাহাদের কোনখানিতে এ শ্লোক নাই 3. 

(১) কাশ্মীরে রঘুনাথমন্দিরে একখানি পুথি আছে। (২৪) 
(২) বোম্বাই গভমেনন্টের পূর্বে সংগৃহীত আর একখানি খণ্ডিত 

পুথি (২৫) 

(১) বঙ্গদেশের এপিয়াটিক সোসাইটর পুথি । (২৬) 
508) মহামহোপাধ্যায় হরপ্রপাদ শাস্ত্রীর পুথি। (২৭) 

(৫) ইও্ডয়। অফিসের পুথি । (২৮) 

ইাদের মধ্যে ইগ্ডিক়া অফিসের পুথিখানিতে খু গ্লোকটি নিশ্চয়ই 

নাই কারণ, তাহা হইলে ডাঃ এগেপিন্ তাহ। নিশ্চয় উদ্ধত্ত করিতেন 

এসিয়াটিক *সাপাইটির পুথি আম নিজে দেখিয়াছি, তাহাতে এর শ্লোক 

পাই নাই। অপর পুখিগুলি সধ্ষ্ধেযে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহ। 

অধিকাংশই সানান্ত বেতনভূকৃ প্ডিতগণের অবস্র-সংগৃহীত বিবরণ মাত্র, 

_ম্ৃতরাং উদ্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর! বায় না। 
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লঙ্গণসেন ও বথ.তিয়ারের বাঙ্গাল! জয়। ১১. 

এই সময়নিরূপক শ্লোকগুলি যদ্দিও আধুনিক পুথির প্রক্ষিপ্ত সম্পত্তি, 

তথাপি যাঁদ স্বীকার কর! যায় যে, এ গুলি আনল পুথিতে আছে এবং- 

ধলালসেনেরই রচিত, তথাপি একট! বৃহৎ প্রশ্মের মীমাংসা না হইলে 

কোন কথাই স্থির কর যাইতে পারে না। প্রশ্নটি এই,-কোন পুথির 

অতি নব্য প্রতিলিপির প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। কোন খোদিত 

লিপির প্রমাণের যাথার্যে সন্দেছ করা উচিত হইবে কি? সাহিত্যিক 

প্রমাণ যদি প্রকৃষ্টরূপে বিশ্বান্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করে, তবে তাহাতে 

সন্দেহ করিবার কি আছে? তাহাও খোদিত লিপির প্রামাণিকতার 

সহিত তুল্যমূল্য (ববেচিত হইলে কোন ক্ষতি নাই। খ্ুষ্টীয় একাদশ 

শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে যে রামচরিত গ্রন্থের টাকা! লেখ! হইয়াছে, সে 

পুস্তকের প্রামাণিকতায় কেহ কথন সন্দেহ করে, নাই। অথবা নেপাল 

হইতে প্রাপ্ত খৃষ্টাপর একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ- 

গুলির ভণিতাতেও কেহ অবিশ্বাস করে না; কিন্তু খুষ্টায় অগ্রাদশ ব| 

উনবিংশ শতাব্দীর হম্তলিপিকে তদপেক্ষ। পাঁচ ছয় বৎসরের পুরাতন 

খোদিত (লিপির বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপে খাড়া করা সমীচীন হইবে কি? 

“দানসাগর ও অদ্ভূতসাগর' য্দি প্রকৃত প্রস্তাবেই গোঁড়াধিপ বল্লাপ- 

সেনের রচিত হইত, তাহা হইলে এতাবৎকালের মধ্যে কত প্রতিলিপি 

থাকিত তাহাতে অ'র সন্দেহ কি ৮ ডাঃ ভাগডারকর বলেন যে, মূলের 

অণ্ডদ্ধতার জরন্ত অনেকগুলি শ্লোক বুঝ! গেল না । আধুনিক হস্তলিপি- 
গুলিতে অস্তদ্ধতার পরিমাণ এতবেশী যে তজ্জন্ত কোন্ অংশ আসল এবং 

কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত তাহ! ধর। বড় মর এই কারণেও আধুনিক 
পুথিগুলি প্রমাণস্বরূপ ধরা যায় না। ৮খোদিত লিপিগুলি ঘটনার সম- 

কালীন দলীণ, কাহার৪,প্রতিলিপি নহে। তাহাদের প্রাচীন অক্ষর- 

মালাই নিঃসন্দেহে তাহাদের প্রাচীলতার প্রমাণ করিয়া থাকে | এরূপ 

প্রমাণের বলে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তকে আধুনিক পুথির প্রমাণ বলে অবিশ্বাস 



৯২ এ্তিহানিক চিত্র। 

করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই কারণে মামি বুঝিতে পারিলাম 
না যে ডাঃ কীলহর্ণ, এত দৃট় ভিত্তি থাকিতেও কেন নিজমত পরিবর্তন 

করিলেন। 

ডাঃ কীণহণের পূর্ব প্রস্তাব প্রবন্ধ হইতে যে অংশ উদ্ধত করি- 

যাছি, তাহা হইতে স্পঈই বুঝ! বাইতেছে যে ৫১ লক্ষণ সংবতে ( ১১৭-০ 
৭১ খৃষ্টাবে ) লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল “অতীত, হইয়া গিয়াছে । ইহাও 

সম্ভব যে সে সময়ে তাহার মৃতাাও হইয়াছে । নগেক্্বাবু এসম্বন্ধে ষে 

আনুমানিক সিদ্ধান্ত উপস্থিত কৰিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষতঃ খোদ্দিত 

লিপির প্রমাণের বিরুদ্ধে যাইতেছে । ১১৭০-৭১ গুষ্টাবে যে লক্গ্ণসেনের 

রাজাকাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তিনি যে ১১৬৮-৬৯ খুষ্টান্ধে রাজা।- 

রোহণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পারে না; কারণ স্টাহার প্রস্তত 

, তাত্রশাসনগুলির মধো অন্ততঃ ছইথানিও তাহার রাজ্যকানসের তৃতীয় 

বৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল । ইহ] হইতে নিঃসন্দেহে ইহাও প্রমাণিত হই- 

তেছে যে, লক্ষণসংবৎ তাহার রাজারোহণের দ্বিন হইতে গণিত হইতেছে 

না। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত 

কথাট। আবার নুতন করিয়া সম্প্রতি তুলিয়াছেন। তিনি অনুমান 

করেন এই অব পূর্বে সামস্তস্ন কর্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল পরে 

লক্ষমণসেনের রাজ্যারোহণের সময় হইতে উহা! রাজগ্রাহা অথব! সর্বত্র 

প্রচারিত কর! হয়, এবং ““পক্ষষণসেনের অব” নামে প্রসিদ্ধ হয়। তিনি 

তাহার কথার পপ্রমাণস্বরূপ অনেকগুলি খোঁদত লিপির তারিখের উল্লেখ 

করিয়াছেন; কিন্তু তিনি হইনি ব্ষিম সমন্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন 

নাই 3 

(১) তিনি যে সকল খোদিত লিপির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 

কোনটিতেই “অতীত” বা তদ্বৎ কোন পদ যুক্ত নাই এবং (২) ভারত- 

বর্ষের অন্ধ যতগুলি জান! গিয়।ছে, তাহার কোনটিই এক রাজ দ্বার! 



মালদহের প্রাচীন একডাল। দুর্গ । | ১৩ 

প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ার পর তাহার পরবস্তী অপর এক রাজা দ্বারা পরি- 

গৃহীত বা শ্বনাঁমে অভিহিত হইয়াছে, এরূপ বাপার জানা যায় নাই; 

অন্ততঃ ইহার স্বপক্ষে কোথাও কোন সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই | নগেন্দ্রবাবুর 

সিদ্ধান্ত প্রবাদের উপর স্থাপিত। পিতার গ্রারা নবজাত পুজ্রের নামে 

অব প্রচলন করার কথাও কোথাও শুন! যায় না। তিনি এ সম্বন্ধে 

লঘুভারতের যে প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাও অবিশ্বাস্য । 

মুসলমান এ্রতিহাসিকগণের প্রদত্ত বঙ্গজয় বিবরণ আলোচন৷ 

করিবার পূর্বে আমর! তখনকার বঙ্গ ও বিহারের অবস্থা পর্যযালোচন: 

করিব। (ক্রমশঃ) 

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

মালদহের প্রাচীন একডালা! দুর্গ । 
মুসলমান পাদ্দশাহের সময়ে, পাম যখন বাংলার রাজধানী ছিল, 

সেই সময়ে আমর! একডালা হুর্গের কথা শুনিতে পাঁঈ, তাঁহার পর গৌড় 

নগর যথন রাজধানী হইয়াছিল, সেই সময়ে শ্লতান 

হোলেনশাহ একডালায় অবস্থান করিতেন। পে ক।গে 

একডাল! দুর্ভেগ্ঠ ঢুরাক্রম্য "দীবেষ্টিত দ্বীপাকার স্বরক্ষিত হুর্গ ছিল। 

পাওয়া ও গৌডের মধো এ প্রকার ছুভেছ্ভ হর্গ আর দ্বিতীয় ছিল না। 

বারনীর তারিখ ফিরোজশাহী গ্রন্থে এনড[ল1 পাওয়ার নিকটবর্তী 

কোন স্থানে ছিল বণিয়া বোধ হয়। *তিনি একডালাকে পাতুয়ার একটি 
মৌজ| বলিয়াছেন। ফিরোজশাহ একডালার নাম 
“আজাদপুর” রাখেন | রিয়াজ-উস-সালাতিনের 

বর্ণনায় বোধ হয় একড!ল1 পাওয়ার খুব নিকটে 

(ছল ন।। কারণ পাওুয়ার দুর্গে সামসউদ্দীন আপনার পুজকে রাথয়। 

একডালার পরিচয় । 

প্রাচীন মুসলমান 
গ্রন্থকারদের মত । 



-১৪ | ধঁতিহাসিক চিত্র । 

একডাল! ভর্গে অবস্থান করেন। ফিরোজশাহ পাওুয়ার হর্গ অধিকার 

করিয়া একডালা হুর্গাভিমুখে ধাবিত হন । 

বিভারিজ সাহেবের মতে একডালা টাকা জেলার ভাওয়াপ বনের 

উত্তরে অবান্থৃত ছিল। ওয়ে্টমেকট দিনাজপুরে 
ইংরাজ গ্রগ্ক1রগণের মত 

'একডাল। ছিল বলেন। : ও 

একডাল! গঙ্গানদীর পুর্বতীরে চতুর্দিকে নদীবেষ্টিত দ্বীপের 

আায় দৃষ্ট হন্স । গৌড়নগরের পশ্চিম পার্থ 
গঙ্।নদীভীরবত্তা পু 
ভি ভাগীরপ্ধী প্রবাহিত ছিলেন, তাহার তীরে 

একডালার গায় দর্ভেগ্ত দুর্গের সংস্তান মাদৌ সঙ্গত 

নহে বলিয়া বোধ হয়। 

আমাদের কথা । 

মালদহের কুত্রাপি একডালা নামক একটি সর্বোন্তম ছুর্গের কোন 

প্রবাদ এত হওয়া যায় না। এ দেশের 'প্রাচীনগণ 

অনেক যুদ্ধ স্থলের কণ!| বলিয়া থাকেন, অনেক গ্রাম 

নগরের কথা বলেন, কিন্ত 'একডালা নাম তাহাদের 

অজ্ঞাত। সুতরাং আমরা বনু অনুদন্ধানেও একডালার সংস্থান সর্বাদৌ 

স্থির করিতে পারি নাই । 

ছয় সাত বৎসর অতীত হইল আমর! বর্ষাকালে নৌকারোহণ পুর্ব্বক 

গৌড়নগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ ভ্রমণে বহির্গত হই। 
তখন অধিক্/ংশ নিয়ভূুমি জলমগ্ন হওয়ায় আমাদের 

জলপথে নৌকারোহণে গমনে কোন বাঁধ। উপস্থিত 

হয় নাই। ভাতিয়া নামক বিল অতিক্রম পূর্বক কর্ণথালি মিরজাত- 

পুর নামক স্থানে “বারম্যাস।” নামক থাড়ি দিয়া দক্ষিণমুখে চলিলাম । 

এই স্থানে গৌড়নগর হইতে একটী উন্নত “গাইল” যাহাকে এদেশে 

একড।ল। সম্বন্ধে 

প্রবাদের অভাব । 

দৈবাঁৎ একডালার 
অনুসন্ধান প্রাপ্ত । 



মালদহের প্রাচীন একডাল৷ তুর্গ। ১৫ 

“গড়” বলিয়া! থাকে, তাহার কতক উন্নত অংশ উক্ত খাড়ির পশ্চিমে 

রহিয়াছে, মধ্য এই খাড়ি এই স্থানে গড়ের কোন চিহ্ন না । তংপরে 

কর্ণখাল, জামবাড়ী, গ্রাভৃতি উন্নত ভূভাগের উপর 

দিয়া দক্ষিণ পূর্বভিমুখে এচ গড় চলিয়াছে। দেখি- 

লাম, কোথাও উন্নত কোথাও সমতণভূমি হইতে 

কিঞ্চিৎ উন্নত, কোথাও অস্পষ্ট, এই ভাবে দক্ষিণ পৃর্ববাতিমুখে বিস্তৃত 

রহিয়াছে । এই গড়ের একাংশ “ষাড়বুরুজ” নামে খ্যাত। আমাদের 

বিশ্বাস উক্ত ““ষাড়বুরুজ” গড়ের উপরের একটি সুগক্ষিত দ্বার এবং প্রহরী- 

বেষ্টিত বৃকুজ ছিল . এই প্রকারের 'বুরুজ' এ দেশের গড়ের স্থানে স্থানে 

দুষ্ট হইয়া থাকে। উহ! রাজমার্গোপরি ক্ষুদ্র ছর্গ গ্রন্থি বিশেষ বিয়া 

বোধ হয়। ক্রমশঃ এই গড় দক্ষিণমুথে বিস্তারিত রহিয়াছে দেখিতে পাই। 

আগড়পুর ও ফতেপুর উন্নতগড়ের উপরিস্থ বনু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিল থাল অতি- 

ভ্রম করিয়া আমর! দক্ষিণমুখে চললাম এবং উত্তর হইতে মহানন্দা তীরস্থ 

উন্নত রক্ত-মৃত্তিকাময় 'প্রাচীন পল্লা-সমূহের বক্ষ ভেদ করিয়া, এই 

জাতীয় একটি গড় দক্ষিণ মুখে আসিয়া এই গড়ের সন্কিত মিলিত হই- 

স্লছে। ততৎ্পরে আমর! ধোপনারায়ণবিল ও জহরপুরের দীড়। অতিক্রম 

করিয়। বিস্তীর্ণ খুবগভীর থাড়ি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলের মধ্য 

বেদ, দিয়া দক্ষিণমুখে চলিলাম। আমরা গৌড় ও পাণু 
হইতে আগত গড়ের অনুসন্ধান করিতে করিতে ঘুরিতে 

ঘুরিতে যাইতেছি বলিয়া কয়েক দিবস অতাত হইয়া গেল। তৎপরে আম!" 

দের পশ্চিমে শিবগঞ্জ অবগত হুইলাম,, বামে মহানন্দা, প্রেমনগর, অতি- 

ক্রম করিয়! পুনশ্চ আমর! সেই গড়ের দর্শন লাভ করিলাম। কোথাও 

পাহাড়ের স্তায় উচ্চ, কোথাও সমতল দেখিতে দেখিতে এবং উক্ত. গড়ের 

অনুসন্ধানে চলিলাম। অদুরে মহানন্দার পূর্ব্বতীরে নবাবগঞ্জ । এই 
স্থানে গড়টি পুর্ব পশ্চিমে বিস্তীর্ণ বলিয়। বোধ হইল। পশ্চিমে জলপূর্ণ 

জলপথে নৌকারোহণে 
অমণ। 



১৩ প্রতিহাসিক চিত্র । 

দেয়াড়ভূমি, বিল, খাল এবং অনতিদুরে পদ্মানদী ও তাহার পরিত্যন্ত 

থাতসমূহ, দক্ষিণে বিল, খাল, পদ্মা এবং পদ্ম! হইতে মহানন্দা পরয্যস্ত 

বিস্তীর্ণ সাময়িক জলঙ্রোত প্রবাহ । পুর্বে মহানন্দা ও বিল. উত্তরে জল 

ভূমি এই জলময় স্থানের মধো প্মমাদের সেই গড় একমাত্র বিদ্যমান 

দেখিলাম ১ গড়ের এই 'অংশ কিছু অস্বাভাবিক গোছের চাতরা 

বলিয়া বোধ হইল, দ্রীর্ঘে আধথান পর্যন্ত এই প্রকার 6গড।। ছোট- 

খাট পাহাড় বলিয়া বোধ হয় । গড়ট সঙ্গলে পুর্ণ, হিজল, বেত প্রভৃতি 

বনে পূর্ণ রহিয়াছে আমাদের নৌকা সেই বনের ধারে রাঁখিলাম। সেই 

স্থানে কয়েক ঘর শেরশাহ চা। দয়! মুদণমানগণ নূতন পর্ণকুটার নির্মাণ 

করিয়াছে, তখন কোন কোন কুটার 'অসম্পূর্ণ রহিয়াছে দেখিলাম । আমর! 

তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়। এই স্থানের নাম জিজ্ঞান! করায় তাহার! 

«একডালা” বপিল। আনর! সাধ্যমত গড়ের কতিপয় স্থান ভ্রমণ 

করিয়া দেখিলাম । সেই উন্নত ভূখণ্ডে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ 
একডাল!। রহ 

পুর্ষরিণী, সষ্টক-প্রস্তর ইতঃস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। 

দেখিলেই বোধ হয় প্রাচীন কাপের কোন সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। 

চতুর্দিকে নদী, পিল, খাপে (নষ্টিত গুরক্ষিত নগর ব্যতীত উক্ত যুত্তক! 

স্তপটিকে আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। এখন 
বেতবেডে ১ ধ্বংস হঈ€ গিয়াছে, কিছু নাই। এই স্থানের 

অনতি সন্গিকটে পবেতবেড়ে? নামক গড়। 

আমরা যে আন্দাজি মানচিত্র দিয়াছি, তাহাতে দ্বিপতাকা-শোভিত 

স্থানটই আমাদের একডাপা। জলপথে বিশের মধা দিয়া! গৌড়নগরে 

আঁনিতে হইলে চারি পীঁচ ঘণ্টার আাসা চলে। ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া আসিলে 

একদ্িবসে অতি কষ্টে পৌছান যা। গৌড় নগরের দক্ষিণ প্রাস্ত, যাহা 

গোৌঁড়ের উপনগর ব্রলিয়া খ্যাত ছিল, তথা হইতে এই একভালা দুই ঘণ্টার 

পথ মাত্র, সেকালে শিববঞ্জ, সাহানবান্দা, বিশ্বনাথপুর, হরিপুর প্রভৃতি 



মালদয়ের একডালা দুর্গ । ১৭ 

বর্তমান নবাবগঞ্জ হইতে বেশীদুর ছিল না। একডাল। গৌড়নগরের 

দক্ষিণস্থ উপনগর হইতে চার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ পৃর্বব মুখে হইবে । লোক- 
মুখে অবগত হওয়া যায় এই একভালার পশ্চিম ও দক্ষিণ পারব দিয়া পদ্ম। 

প্রবাহিত হইত এবং গঙ্গানদা এই একডালাৰ পাশ্চমে এক দিন 
ছিলেন । 

একবার মানচিত্রের প্র্ষি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন গৌড়নগর রক্ষা 
করিতে হইলে দক্ষিণে এষ্ট দুর্গ নিতান্ত আবণ্তক 

এবং গঙ্গ1, পদ্ম।, মভানন্দ। ও বিগ দ্বারা এই এক- 

ডাল! চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত থাকাতে হহা যথার্থ 

অজের হইয়াছিল। এই প্রগর সুরাক্ষত নদীবেষ্টিত দর্গ গৌড় ও পাু- 
মায় আর ছিল ন1। 

এই সুরক্ষিত ভর্গ ধবংস কর! দিলী পাদশাহী আমলে অবশ্ঠ প্রয়েজনীয় 

ছিল বলিয়াই বোধ ভইয়াছিল। তাহার পর মুর্শিদা- 

বাদের নবাবি আমলে উক্ত ছ্র্গ উপাদানসমূ সহজে 

মুশিদাবাদে নাত ইইত বপিয়। জলপথে লইয়া ফাওয়াই 

সম্ভব মুশিপাবাদের নবা।ব দপ্তরে উহার 'হসাব থাকতে পারে। কারণ 

গৌড়নগর হইতে ইষ্টক প্রস্তরাদি লইয়া যাইবার হিসাব থাকার কথা 

অবগত হই! গৌড় গর হইতে স্থুপতান হোসেন শাহ ষে এই স্থরক্ষিত 

একডালায় অবস্থান করিতেন তাহা সহজে বুঝিতে 

গৌড়নগর বক্ষার্থ দক্ষিণ 

ভাগের এ প্রধান ছুর্গ। 

একডাল। ছুগের চিহ, 

লোপ পাইল কেন। 

হোসেন শাহ পারি। কারণ ছহ। গোঁড় রি ডি রি 

্ 
পু 

একডাল। । নহে এবং তৎকা'লে গঙ্গার যে শাখা অমরতার নিকট 

দিয় গৌধরাইল ও ভাতিয়ার বিল দিয়া গৌড়নগরের 

পুর্ব পার্খ দয়া পদ্মার সাঁহত মিলিত হইত তাহ! উক্ত একডালার পার্খ্খ 

দিয়াই প্রবাহিত ছিল সেই পথে গৌড় হইতে একডাল! সমর পোতা- 

বোহণে হুদেনশাহ গমনাগমন করিতেন। সুলপথে গতায়াতের জন্তও 

২ (৬ষ্--বৈশাখ ) 



১৮ এতিহালিক চিত্র । 

উন্নত জঙ্গাল বা আইল প্রস্ততও হইয়াছিল । সুতরাং গোঁড় হইতে এই 

একডালায় গমনাগমন সহজসাধ্য ও নিরাপদ ছিল। 

পাঙুয়ার নিকট 'মাদিনা 'এবং আদিনার সিকি মাহপ পূর্বে সাতাইশ 

ঘর! এবং রাছুটর্ঝাক নামক স্থুরক্ষিত ঈষ্টক-প্রাচীর- 

বেছিত প্রাসাদ, উহ! 'একটি দুর্গ! 'এই ছুর্গের মধ্যে 

স্থবলতান সামসউদ্দীন হাজি ইলিযাসের 'প্রাস'দ 

ছিল। এই প্রাসাদের মধ্যেই দিলীর সামসির অস্থকরণে সামস্উদ্দীন 
সামসি নামক জলাশয় খনন করান । এই কারণে 

ও অন্যবিধ কারণে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ পসত্তর 

পাওয়ার পার্শে 

এক্ডাল। অসম্ভব। 

ইলিযাশের প্রাসাদ 

সাতাইশ ঘর ও র 

- হাজার খানে মুলক, ছুই লক্ষ পদাতিক, আটহাজার 
সামনি রাছটবক হু হিঃ 

প্রাসাদ প্রাচীর । 899 ও বহু সংখ্যক হস্তা লহয়! পাওুয়। আক্রমণ 

করেন। শামস সিরাজ আফিক্ বলিয়াছেন সম্রাট 

এক হাঁজার জাহাঁজ বহর লইয়া এ দেশে আসিয়াছিলেন এবং কৌশিকী 
নর্দীতে আদিয়াছেন গুনিয়া ইলিয়াপের হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। 

যে কালে কৌশিকী প্রায় পিছনী গঙ্গারামপুরের অনতিপশ্চিমে ছিল । 

ইলিযাস আপন পুত্র সেকেন্দর শাহের অধানে পাওয়ার দুর্গ রক্ষার ভার 

দরিয়া আপন গন্তব্য পথের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সৈন্ত রাখিয়! একডালা 

ছুর্গে পলায়ন করেন। 

পাওয়ার পূর্বে বাদশাহী প্রাসার্দের একাংশে কোট (1০8) নামক 

তর্গছিল। অনেকে সেই কোট ছুূর্গকে একডাল: 

বলিয়! মনে,করেন। পাতুয়াটি একটি চর্গের গ্ায় 
গড় ও পরিখা বেষ্টিত ছিল। খাহুটবশাক ও সাতাইশ-ঘর। তাহার 

অন্তর্গত রাজপ্রাসাদ ও বেগমমহল ছিল । কোট রাজপ্রাসাদের 

পূর্ববাংশ। 

সুলতান হোসেন শাহ! পাওুয়ার নিকট একডালায় ছিলেন ন1। 

কোট বা! দুর্গ ॥ 



মালদয়ের একডাল৷ ছূর্গ। ১৯ 

প্ররূত পাুয়া আদিন। মসজিদ ওসাতাইশঘরা লইয়া ছিল; কারণ 
উক্ত অংশে রাজপ্রাসাদ ছিল। অধুনা থাক 

বড়দরগা (বাইশ হাজারী ) ছোট দরগা 

( সাকাহারী ) বর্তমান, সেকালে প্রকৃত নগরের প্রান্তে ছিল। নগরের 

উপাস্তবর্তী স্থানে, হিন্দুগণের দেবালয় ছিল, দেবালয়ের ধ্বংস সাধন 

করিয়াই “মকদুমশ! জলাল উদ্দিন তবরেজি ও নূর কুতব আলম তাহাদের 

মস্দেদ ও চিল্লা নির্মাণ করান এবং তথায় তাহাদের বংশীয়গণের 

ও শিক্ষাসেবকগণের সমাধিস্থান। আজকাল সেই স্থানটিকেই 

প্রকৃত পাওুয়। মনে করিয়া সাতাইশঘর। নামক রাজ প্রাসাদকে 

একভাল! কল্পনা করা হইয়াছে, বাস্তবিক নগরের মধ্যে একডাল। 

ছিল না। যদি তাহাই সম্ভব হয় তবে সমুদায় পাণুয়াট একডাল! 

বলিতে হয়। 

প্রকৃত পাওুয়। । 

ন্থলতান হোসেন একডালার অবস্থান করিতেন এবং প্রতিবৎসর 

একবার পদরব্রজে পাওওুর়ায় নূর কুতব আলমের সমাধি মন্দির দর্শন করিতে 

গমন করিতেন বা উক্ত পীরের সহিত দর্শন করিতেন। উক্ত পীর 

হোসেনের মুরশীদ ছিলেন । মুরশীদের চিল্লা ( তপন্যার স্থান) হইতে 
রাহুটবাক এক ক্রোশের কিঞি” আধক হইলেও হইতে পারে। এত 

সন্সিকটে নিয়ত অবস্থান করিয়াও তাহার গুরুদদেবকে যে বৎসরে একবার 

দর্শন করিতে যাইতেন তাহা কি সম্ভব? সেকালেও ছোটদরগার 

সন্গিকট দিয়া সাতাইশঘরা যাইবার রাজপথ ছিল। ্ ্ 

পাণুয়ার সীমা-_অদ্যাপি বালীয়া নবাবগঞ্জের উত্তরে বর্তমান রেলওয়ে 

লাইনের কিঞিৎ উত্তর পার্খে দিনাজপুর যাইবার 

রাস্তার বাম ধারে একটি পাথরের ক্ষুদ্র থাম প্রোথিত 

আছে, উহাকে কালুদেও এর শোটা বলে। অদ্যাপি ফকিরগণ এ স্থান 

হইতে হজরৎ পাওয়ার সীমা নির্দেশ করিয়। ভক্তি কারয়! থাকেন। 

কালু দেওএর শোট।। 



২* এ্রতিহাসিক চিত্র। 

সম্ভবতঃ সুলতান হোসেন নৌকাযোগে উক্ত স্থানে অবতরণ ক্ষরিয়। 

হজরৎ পাণুয়ার সীমানায় পদার্প“পুর্ববক তাক্তভরে পদব্রঞ্জে গমন করিস! 
থাকিবেন। এই ব্যাপারকেই, হোসেনের একডাল। &ইতে পাওুয়ায় পদ- 

বজে যাইবার কথা প্রচলত আছে। 

কোন এক সময়ে গোড়ের বাধশাহছ দক্ষিণে পশায়ন করেন। 

দিল্লার পাঙ্শাভ গৌড় অধিকার করেন, এবং 

সেলিমপুরের অনতিপূর্বব দক্ষিণস্থ সম্সপুর নামক 

দিলীর হিন্দ্রাজা ও হিন্দুগণ দিলীশ্বরের সাহা- 

যার্থে গৌড়ের পাশার বিপক্ষে যুদ্ধ কারয়াছিলেন। তাহাতে 

গোঁড়েশ্বর, সম্সপুরের হন্দুদদগকে নির্যাতন ও ষুসলমান ধর্শে 

পাক্ষিত করিতে চাহেন। দিল্লীর পাদশাহের ভয়ে তাহা পূর্ণ 
ছয় নাই। 

এই সমসপুর সেকালে পায় হইতে একডাল! যাইবার স্থলপথের 
উপর ছিল। সম্ভবতঃ তাহারা দিলীশ্বৰ ফিরোজ সাহের। ফৌজগণের সাহাধ্য 
করিয়! থাকিবেন। সেই সময়ে বাঙ্গালার রাগাগণ ফিরোজ সাহের 

সাহাধা করিয়াছিলেন। উদয়ন কবিক্কণ, স্ুরারি প্রভৃতি সপ্ত পুর 

লইয়া তাহার সাহাষা করেন। সমাসপুর নাম, হাজী সামসউদ্দীন রাঁথি- 

য়াছেন বলিয়া খাত আছে । তাহার এক গাজা এতদঞ্চলে বড়ই উৎপাত 

করিতেন, কাফের মারিয়! বেড়াইতেন। দিল্ীশ্বরের আদেশে গাজী “জঙ্লী 
পীর” নামে শান্ত ভাব ধারণ করিয়াছিলেন । সামসপুরে ভাহার একটি 
ভগ্র মসলেদ আছে। নি 

আম+1 উপসংহারে এইমাত্র খলিতে পারি চারটি একডালার মধ্যে 
গোড়ের দক্ষণ পৃব্বের 'একডাল৷ হোসেনশাহী বা 
ইলিষাণী একডাল। দুর্গী। কডড়ায় একডালা, 

রাজসাহীর বাতমার! থানার নিকট,একডালা এবং ্রহ্মপুত্র-তীরস্থ রেরহা 

এ দ্বেশের একটি 

* প্রবাদ। 

একডাল। চতুষ্ঠর ৷ 



ভারতে ধাতু-নির্মিত মুদ্রার গ্রচলন। ২১ 

গার একডালা অপেক্ষা গৌড়ের একডাল। বিখ্যাত্ত ছিল। সেকালে এক- 

ডাল! ও এগার সিন্দুর হর্শদ্বয় অজেয় ছিল। 

হরিদাস পাঁলিত। 

ভারতে ধাতু-নিশ্মিত মুদ্রার প্রচলন। 
ভারতবর্ষে কোন্ সময় হইতে ধাতু-নির্মিত মুদ্রার প্রচলন আর্ত 

হইয়াছে, তাঁভা অতীতের দ্বার উদবাটনপূর্ব্বক নির্ণয় কর! হুঃসাধা। 
মহাত্মা মন্থর সংহিতাতেও এইরূপ মুদ্রা ব্যবহারের রীতি দেখ। ষায়। 

তৎপূর্বে সম্ভবতঃ কপর্দধকই একমার ক্রম-বিক্রর-বাণিজ্জোে মুদ্রার স্থান 

অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন পুরাণাদিতে ইহার বহু প্রমাণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে এই সমস্ত মুদ্রার প্রচলন থাকিলেও বহু 

শতাব্দী পর্য্যন্ত সাধারণ লৌকে শশ্ত ও গোধনের বিনিময়ে আবশ্তবীক্স 

স্ত্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করিত । * সুবিখাত প্রত্বতত্ববিদ ৬1706176 ০৬. 

37010) বলেন খুঃ পৃঃ ৭ম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে বহিব্ণাণিজোর 

আবশ্থকতা অনুভব হইলে. জনসাধারণ বিশেষতঃ বাণিজ্য-ব্যবসায়িগণ 

সর্বপ্রথম ধাতু-নির্ধিত খুপ্রার প্রয়োজনীয়তা মনুভব করেন এবং সেই 

সময় হইতেই ধাতুর মুদ্রাগুলি নির্দিষ্ট ওজনে নির্মিত ও ক্রমে উহার 

পৃষ্ঠে নামাদি অস্কিত হইতে থাকে । )]. 16111) বলেন, এই সকল 

মুদ্রা ভারতবর্ষের শাসনকর্তাগণ কর্তৃক প্রচলিত হয় নাই। বণিকগণই 

ইহার মূল। তৎপূর্কে ভারতবর্ষে যে সকল ধাতব মুদ্রা প্রচলিত ছিল, 
সেগুলির প্রত্যেকটির পরস্পর আকুতি, গঠন ও ওজনে বিলক্ষণ পার্থক্য 

ছল এবং সেগুলির পৃষ্ঠে কোনও প্রকারের লেখ! পরিদৃষ্ট হইত না। 

86৪ 10006021 05825609901 19012 ৬০), 11, 0,134. 



২২ এতিহাসিক চিত্র। 

৭ম খৃঃ পৃঃ শতাব্দীর প্রারস্তে যে সকল মুদ্রা নির্মিত হয়, সেগুলি 
সাধারণতঃ চতুঞ্ষোপ-বিশিষ্ট ছিল। নির্দিষ্ট ওজনের পরিমাণ রক্ষা করি- 

বার জন্য কোন কোন মুদ্রার কোণ হইতে কতকাংশ কাটিয়া ফেলা 

হইত। এহ সকল মুদ্রাতে পুর্ব প্রথান্ুনারে কোনরূপ লেখা দেখা 

যাইত না, শুধু ২।১টী গোল চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত | ]21)0১ 11)1150 

বলেন বেখিলন দেশের অনুকরণে এই চিহ্ৃগুলি আহ্কত হইত। ইহা 

তাহার অনুমান মাত্র, সে সন্বন্ধে তিনি কোন প্রমাণ-প্রয়োগ করিতে 
সমর্থ হন নাই। * 

ভারতবর্ষে তৎকালে উপযুক্ত পরিমাণে রৌপ্য না থাকায় ৮* ভাগ 

রৌপ্যের সহিত ২* বিশগাগ দস্তা মিশ্রিত করিস, সেই ধাতু মুদ্রা! 
নিশ্নাণে ব্যবহৃত হইত। পে বধ্বাণিজ্যে ক্রমে বহুপরিমাণ রৌপা 

অর্জিত হইলে, মুদ্রাও বিশুদ্ধ রৌপো নিশ্মিত হইতে থাকে । 

বারাণসীর সন্নিকটে বৈরাণ্ড (738)191)1) প্রদেশে কাল৭ইল 1 সাহেব 

কতকগুলি তাম-নির্মিত মুদ্রা প্রাপ্ত হন, সেগুলি ৭মখুঃ পুঃ শতাব্দীর 
প্রচলিত মুদ্রা অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে কিঞ্চিৎ বৃহৎ, সম্ভবতঃ সেগুলি রৌপ্য মুন! 
অপেক্ষাও বনু প্রাচীন। তাহাতেও উক্ত গোল চিহ্ন পরিণক্ষিত হয়। 

বদি টক্ত চিহ্ৃগুলিতে 7€270799 সাহেবের অনুমান অনুসারে বাবিলন 

দেশের অনুকরণের ফল বলিয়া নির্দেশ করা যায়, তবে কে বলিতে পারে, 
ভারতবর্ষ কোন্ প্রাচীন ধুগ হইতে স্থলপথে &ঁ সকল প্রদেশে 
বাঁণিঞ্জের নিমিত্ত লোক প্রেরণ করিতেন? 

এই গোল চিন্ছিত বুদ্রাগুলিকে ইংরেজীতে [0170 [0211050 0011 

বলে। এই সকল মুস্াতে পরিশেষে এই চিহ্ছগুলি নানারূপে সজ্জিত 
দেখা যাইত । এই চিহ্নরূপ কোনটীতে বৃক্ষ কোনটাতে জীবজন্ত. বা 

চন্ত্রহূরধ্য অঙ্কিত করা হুইত। 1১5081 সাহেব বিভিন্ন ছবি সংযুক্ত 

গ্গ 12571) 0071106106 011371১9107 10) [10015]. 3 28০ 9517892 0,287. 

শ' 9৪০ /7017 9০ 1২60, 2801, 174 8150 58611. 4. 9. 3. 1805 10 15. গনি 



ভারতে ধাতু-নির্ষ্মিত মুদ্রার প্রচলন । ২৩. 

প্রায় তিনশত প্রকারের মুদ্রার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন * রৌপ্য 
মুদ্রাগুলি ওজনে ৩২ রতি ( ৫৫ গ্রেইণ )হইত। 

খৃঃ পৃঃ ৩ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে 1১801) [১015৭ মুদ্রা ব্যতীত 

আরে! এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল সেগুলি সাধারণতঃ তাত্র বা 

পিতল দ্বারা নির্শিত হইন। ধাতুর অন্ধগলিত অবস্থায় এ সকল মুদ্রাতে 

ক্ষুদ্র ছাপের সাহায্যে এ সমচতুষ্ষোণ বা গোলাকার ছিদ্র কর! হইত। 

এই অবস্থা হইতে মুদ্র! ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে থাকে ; ক্রমে ইহার 
একপুষ্ঠে পরে গ্রীক ও রোমান দেশের অন্তকরণে উভয় পৃষ্ঠে লেখা অঙ্কিত 

হইতে থাকে। পঞ্জাব প্রদেশস্থ তক্ষশীলার মুদ্রিত মুদ্রাগুলির সম্বন্ধে আলো- 

চন। করিলে মুদ্রার ক্রমোন্নতির বিষয় স্থন্দরর্ূপে উপলন্ধি কর! যায় । 

গ্রীক বীর বিখ্যাত দিগ্বিজস়ী /১1627৩7 ৩২৬ পৃঃ খুঃ হইতে 
৬২৫ পুঃ খৃঃ অবের ১০ মাস পধ্যস্ত পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে অবস্থান 

করেন। সে সময় তৎপ্রদ্দেশে ভারতীয় ধাতব মুদ্রায় গ্রীক-পদ্ধতির 

প্রভাব বিলক্ষণ পারলক্ষিত হইয়াছিল ; এমন কি সৌভূতি নামক জনৈক 

শাসন কর্তা সে সময় এথেনের অন্থকরণে বহু রৌপ্য মুদ্রা! গ্রচলিত করেন; 
কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে সে পদ্ধাত গৃহীত হয় নাই। আলেক্জাগ্ডারের 

মৃত্তার পর ময়ুতবংশের 'প্রতিষ্ঠাত! চন্ত্রগুপ্তের আবির্ভাবের সচিত সে 

পদ্ধতিও লুপ্ত হইয়া যায়। 

৪র্থ খুঃ পৃঃ শতাব্দীর প্রারস্তে উউক্রেডাইডিস মিলিষেগ্ডার প্রভৃতি 

স্বাধীন ব্রায়ান নরপতিগণ ক্রমে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইতে 

খাকেন। তাহাদের প্রবল অসির নিকট আফগানিস্থান বেলুচিস্থান ও 
পঞ্জাব প্রদেশ মন্তক অবনত করেন। ব্রক্তিয়ার রাজবংশের সুযোগ্য 

যুবকগণ এই সকল এদেশে অবস্থান পূর্বক নব-পরাজিত প্রদেশগুলির 

ৰ শখ], 4৮ 5,935 1899 0816 [06 ৮411-51, 



২৪ এঁতিহাসিক চিত্র । 

শাসন-সংরক্ষণ করিতে থাকেন। এই সময়ে তীহারা বহু রৌপ্য ও তাত্র 

মুদ্রার প্রচলন করেন। সেগুলি শিল্প ও কারুকার্ধ্য হিসাবে এক সময়ে 

শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, ১৫০ খুঃ পুঃ শতাবাী পর্য্যস্ত সে সকল 

মুদ্রার খুব প্রচলন দেখা যান্ন। কোন কোন বিদেশী অধিপতি 

ভারতবধীঁয় রীতি অনুসারে সমচ তুক্ষোণ-বি শিষ্ট মুদ্রা অস্কিত করেন। 

পঞ্জাব ব্যতীত ভারতের অন্তান্ত প্রদ্দেশে মুদ্রা সম্বন্ধে প্রতীচ্যের 

প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাষ্ট। সে সকল প্রর্দেশে তখনও তাহাদের 

চিরস্তন পদ্ধাত অনুসারে বণিকদিগেক প্রবন্তিত মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। 

সম্ভবতঃ তজ্জন্যই সে সকল মুদ্রায় তদানীস্তন নরপতি অশোক (২৭২- 

২৩২ খুঃ পৃ-) বা মযুৰ বংশের অপর কাহারও নামাঞ্ষিত দেখ যার না। 

১৮৮ খুঃ পৃঃ হইতে ৭৬ খুঃ পৃঃ শতাব্দী পরাস্ত যে সকল মুদ্রা উত্তর 

ভারতবর্ষে মুদ্রিত হইয়াছিল সে সকলে অগ্নিমিত্র ও অন্তান্ত কতিপয় 

নরপতির নাম ন্ঙ্কিত দেখা যায়। কেহ কেহ শ্রী দকলমুদ্রাগুলি 

সঙ্গবংশ পবর্তিত বলিয়া অন্থমান করেন। এই অনুমানের মূলে কতটা 

সত্য নিগ্িত আছে তাহ! নির্ণয় করা একেবারে দুঃসাধ্য । ৯* হইতে ২২০ 

ত্রীঃ অব পর্যাস্ত উত্তর ভারতবর্ষে আরে কতকগুলি মুদ্রার প্রচলন 

দেখা যায়। সেগুলি * অন্কুভৃত্য ব অন্কুবংশ কর্তৃক প্রবস্তিত বলিয়া 

অনুমিত হইয়া থাকে এবং সেগুলিতে তদানীন্তনকালের নরপতি- 

গণের নাম থোদিত আছে । এই সকল মুদ্রার প্রচলন সত্বেও বণিক- 

দগের প্রবর্তিত মুদ্রার স্থষ্টি ও প্রচলনের তিরোভাব ঘটে নাই। 

অধুনা! এই ইংরেজ রাজত্বের 'প্রটারকালেও ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে 

বিহার, গোরথপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এরূপ + মুদ্রার প্রচলন দেখিতে 

* ইহার! বৌদ্ধধর্মাধলম্বী ছিলেন। অমরাবতীহাপ ইহাদেক্৯ নিজ । বাণিজোর জন্ত 
প্রাচদেশে ইহার! যাতায়াত করিত । 

11491001177 020021 1705 11. ৪4" আমদের দেপণে এই পরস। গুলিকে ঢেবুয়া। 

ব। গ্রোরথপুরী বলে। ছি 



ভারতে ধাতু-নির্ষি ত মুদ্রার প্রচলন । ২৫ 

পাওয়া! যায়। সম্ভবতঃ এগুলি নেপাল প্রদেশে নিশ্মিত হইয়া 

থাকে । ূ 

খুঃ ১ম শতাবীর শেষভাগে কুশাল নরপতিগণ সমস্ত পঞ্জাব ও 
আফগানিস্থান অধিকার করিয়া শ্বীয় রাজ্য বিস্তৃত করেন। সেই সময় 

রোমের প্রসিদ্ধ সআট আঅগষ্টণন ও তাহার পরবর্তী ধংশীমনগণ তাহাদের 
রাজত্ব পূর্বদিকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। সেই সময় কুশাঁল নরপতি 

[901)71565 [ কতকগুলি তাত্রমুদ্রা প্রচলিত করেন সেগুলিতে 

অগগ্টাসের অনুকরণে একপৃষ্ঠে রাজার মস্তক অপর পৃষ্ঠে সিংহাসনে 
উপবিষ্ট রাজার 'প্রতিযূর্তি অস্কিত হইয়াছিল । স্টাচাঁর পুত্র 708017156১ 
1 (৮৫-১২৫ খুঃ) সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া রোমানদিগের 

অনুকরণে ত্ব্ণমুদ্রার প্রচলন করেন । সে গুলি রোমানদিগের প্রবন্তিত মুদ্রা 

অপেক্ষা ওজনে ন্যুন ন! হইলেও তাহা! অপেক্ষা নিকট স্বর্ণে নির্মিত। 

15501171565 7 ন্বর্ণমুদ্র। ব্যতীত কতকগুলি তাম্রমুদ্রাও মুদ্রিত 
করিয়াছিলেন। এই সকল মুদ্রার এক পৃষ্ঠে হিন্দুদেবতা বুষারূঢ় শিবের 
প্রতিমূর্তি ও তৎ সহ প্রাকৃত ভাষায় রাজার নাম ও পরিচয় এবং 

অপর পৃষ্ঠায় গ্রীক ভাষার প্রব্ূপ নাম ধাম লিপিবদ্ধ হইত । [90131)1569 
11 প্রব্িত তাঅমুদ্র। এতদূর প্রচলিত হইয়াছিল যে, বারাণসীর 
নিকটবর্তী স্থান সমূহে এখনও উহা! পাওয়া যায় । 

১২৫ খৃঃ অবে কনিক্ষ 12019151565 যা সম্তান অধিকার করেন । 

কাবুল ও পেশবার তাহার রাজধানী ছিল। এ গকল প্রদেশের থনিজান 
স্বর্ণ তাতে তিনি বহু মুদ্রা! নিম্দ্মাণ করিয়াছিলেন । এই মুদ্রাগুলি তাহার 

পৃর্বববন্তী রাজ! 102011১1565 হা এর প্রবর্তিত মুদ্রা অপেক্ষা ওজনে নৃযুন 

ন| হইলেও, ইঞাদের গঠন প্রণালী ও কারুকার্য তদপেক্ষা বিভিন্ন 
প্রকারের ছিল। ইহার একপার্থে বজ্ঞানুষ্টানরত ফন্ত-বেদীর সম্মুখে 

দণ্ডায়মান রাজার প্রতিমর্তি ও অপর. পার্খে নান! দেখ-দেবা, চস্ু, 



২৬ ধতিহাসিক চিত্র । 

ুর্ধ্য ও শাকা মুনির প্রতিমৃত্তি অস্কিত হইয়াছিল। এবং উভয় পার্খেই' 
গ্রীক ভাষায় রাজার রাজা এই উপাধি খোনিত দেব! যায়। 

তৎপুত্র হুভক্ষ (17051510152 ) এর রাজত্বকালে (১৫৩ খৃঃ) যে 

সকল স্বর্ণমূদ্রা নির্মিত হয় সে গুলির এক পার্থ দণ্ডায়মান রাজার প্রতি- 

মূর্তির পরিবর্তে তাহার শণীরের উপরাদ্ধ এবং তার খা ব্রপ্ত মুদ্রাতে ভন্তী- 

পৃষ্ঠে আন্ঢ় রাজার 'পতিমৃন্তি পরিলক্ষিত হয়! পাকে । এ্রেতদ্ব্যতীত 

'আরে। কতকগুলি ব্রপ্ধ মুদ্রাতে সিংহাসনে পায়ের উপর পা তুলিয়া ব 

একখানি প| ঝুঁপাইয়া বার্তা উপবেশন করিয়। আছেন এইরূপ দেখ। 

যায় । সকল মুদ্রা গু'লর অপর পৃষ্ঠে কনিক্ষের মুদ্রার স্তায় বু দেখ- 

দেবীর প্রতিমূর্তি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। | 

১৮৫ খুঃ বান্ছদেব হুভিক্ষের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইহার 
প্রবর্তিত স্বর্ণমুদ্রার ওজন সেইরূপ থাকিলেও উহার বিশুদ্ধতা আর 

সেইরূপ ছিল না। প্রত মুদ্রায় (শ্বর্ণের পরিবর্তে ) ১০ গ্রেইন অপর 

ধাতু মিশ্রিত হইত। ইনি মুদ্রার এক পার্শে কনিক্ষের স্তায় ষক্ছবেদীর 

সুখে দণ্ডায়মান রাজার প্রতিমূর্তি ও অপর পৃষ্ঠে 1₹20117155 হা সায় 

বৃষারূ শিবের মৃত্তি অস্কিত করেন । এই মঞ্চল মুদ্রাতেও পূর্বের ন্যায় 
শ্রীক অক্ষরে নাম সন্গিবিষ্ট দেখা যায়। 

৩২০ খৃঃ অকে গুপ্ববংণের প্রতিষ্ঠাতা চন্ত্রগুপ্ত পাটলী পুত্র নগরে 

স্বীয় বাঁজধ।নী স্তাপন করেন, তাহার পুত্র সমুদ্রপ্তপ্ত ৩৩০ খৃঃ অন্যে সমগ্র 

দাক্ষিণাতা এবং তাহার পরবন্তী বংশধরগণ ক্রমে গুজরাত কাথিওয়ার 

বিজয় করিয়া আরব্যোপসাগর পধ্যপ্ সমগ্র ভূথণ্ডের অধীশ্বর হন । ৪৮০ 
খুঃ অব্য হছুনজাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিরা সমগ্র রাজা বিধ্বস্ত করে 

পুনরায় ভার ৩বর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্ন রাজ্যে বিতক্ত হইয়। পড়ে । গুপ্ত- 

ংশের প্রবর্তিত মুদ্রা হইতে এই সকল ইতিহান সংগ্রহ করা ষায়। এই 

সকল মুস্ত্রা কুশাল নরপতিগণের সুদ্রাপেক্ষ। অবিশুদ্ধ স্র্ণে নির্মিত হইলেও 



ভারতে ধাতু-নিক্ষিত যুদ্রার প্রচলন। ২৭ 

উহাদের কারুকার্ষযা এক সময় সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিল। কি সাহিত্যে 

কি শিল্পে গুপ্ত নরপতিগণের ন্মাশ্ত্য্য অন্ররগ দেখা ষাইত। তাহার! 

তাহাদের শ্রচলিত মুদ্রায়ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় নাম-ধামাদি সন্নিবেশিত, 

করিয়াছিলেন । এই সময়েই বিখ্যাত কৰি কালিদ্াসের মাবির্ভা। হয়! * 

ভুনদিগের অতাচারে এ সমস্তই চিবদ্দিনের জন তিরোহিত হইয়াছিল। 

গুপ্তবংশের পণর্তিত মুদ্রার একপার্খে দণ্ডায়মান রাজার প্রতিমূর্তি অপর 

পৃষ্ঠে কমলাপনে উপবিষ্টা দেবা মুন্তি দেখা যাইত । ভারতবর্ষের প্রচলিত, 

মুদ্্র।-সমূহে বহু শতাব্দী পর্যন্ত এইরূপ প্রতিমূ্তি অঙ্কিত করিবার পদ্ধতি 

দেখা যায়। এমন কি ১৩৩৯ খৃঃ অব্দেও কাথীর প্রদেশে দণ্ডায়মান 

রাজার প্রতিমূর্তি-সংযুক্ত মুদ্রা নর্ম্িত হইত। ১১৯৪ খুঃ অব্ধে মুসলমান 

নরপতি মহম্মদ বিন সাম কান্তকুন্জ প্রদেশে কমগাসনে উপবিষ্ট দেবী-মূর্তি- 

সংযুক্তমুদ্রার প্রচলন করেন। এইবপ যুক্তি-সংযুক্ত মুদ্রার প্রচলন পরে বনু 

হিন্দনরপতিগণের মধোও দেখা গিয়াছে । 

ংশের মধঃপতনের সহিত মুদ্রার 'আকৃতি, গঠন ও কাকু" 

কার্যোরও বনু অধঃপতন সংঘটিত হয় । হুনগণ ভারতে প্রবেশ করায় 

যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাঙ্জা অভ্যাখিত হইয়াছিল তাহাদের শ্রচারিত সুদ্র/- / 

গুলিতে আর সেরূপ শিল্প কৌশলের পরিচয় পাওয়া.যায় না । ৬*৬ খুঃ 

ন্যে হ্র্ষবর্ধন ইহার কতক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন সতা, 

কিন্তু তাহা অতি অল্প সময়ের জন্ত স্থায়া হইয়াছিল এবং তাহাতে 

নিম্মাণ কৌশলের কিছু মাত্র উপকার সংসাধিত হয় নাই। ইদানীস্তন 
“হ'” অক্ষরসংযুক্ত কতকগুলি মুদ্র। দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলি এই হ্্য- 

বদ্ধনের প্রবর্তিত বলিয়! বহু লোকে অনুমান করিয়! থাকেন। কিন্তু এই 
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২৮ খ্রতিহা্িক চিত্র। 

নৃপতির প্রবর্তিত কতকগুলি মুদ্রা বর্ণে সাতেব আবিষ্কার করিয়াছেন । সে 

গুলি কিন্তু গুপ্তবংশের নির্মিত রৌপ্য মুদ্রারউ অনুকরণে নিশ্মিত ।* 

সপ্তম হইতে ৯ম শতাব্দী পর্ধান্ত তাঁরতবর্ষে যে সকল মুদ্রা প্রচলিত 

হইয়াছিল-_-সে গুলির 'প্রবর্তিক হুনগণ তাদ্বষয়ে সন্দেহ নাই। সেগুলি 

পারস্ত দেশের সাসেনিয়ানগণের (১০১১৫1)1৪0) অনুকরণে নির্মিত হইয়- 

ছিল । উহাদের একপার্খে দণ্ডোপরি স্তাপিত যক্পাত্রের প্রতিঞতি দেখিতে 

পাওয়। যায়। উহাদের নির্্াণ-প্রণাণী বডই কদধ্য ও অসভ্যোচিত। 

নবম শতাব্দীর পর বনু হিন্দু নরপতির অভ্যুর্থান হয়। তন্মধ্যে মচোব। 

প্রদেশের চান্দেলগণ, দিল্লীর তামরবংশ, কান্কুজের রাঠোর চেদি বা 

মধা ভারতবর্ষের ভুনগণ সবিশেষ খ্যাতি লাভ করেন । একাদশ 

শতাব্দীর প্রথমভাগে চেদির গাঙ্সেয়দেব নৃতন প্রকারের যুদ্রা 

প্রচারিত করেন। এই মুদ্রাগুপিরু একপৃষ্ঠে গুপ্তবংশ-প্রবর্তিত.কমলাসনে 

উপবিষ্ট দেবীমুত্তি অপর পৃষ্ঠে মুসলমানদিগের অনুকরণে রাঁজ-প্রতিমৃর্তির 

পরিবর্তে তিন পংক্তি তাহাদিগের নাম ও পরিচয় লিপিবদ্ধ দেখিতে 

পাওয়! যায় । ১১৯৪ খুঃ অবে মহম্মদ বিন সাম যে মুদ্রা গ্রচার করেন 

বলিয়। উল্লেখ করিয়াছি "*ণহ! এই পদ্ধতিরহ অনুকরণে নিন্দিত হইয়।- 

ছিল। . ১২৫* খু অবে' চান্দেলগণও মুদ্রার প্রচলন করেন। 

ওহিন্দের ব্রাহ্মণ নরপতিগণ অনেক প্রকারের মুদ্রা প্রচলন করিয়া - 

ছিলেন সেগুলির একপৃষ্ঠে বৃষ অপর পৃষ্ঠে এক অশ্বারোহী বারপুরুষের 
চিত্র অস্কিত হইত | দিল্লী ও আজমিরের চৌহান নরপতিগণ ও পরিশেষে 
১২৬৫ খুঃ অব্ধে কালবলের র'জত্ব খর্্যস্ত সমস্ত মুসলমান বাদশাহগণই 

এই পদ্ধতির অনুসরণ করিয়্াছলেন। সপ্তদশ শতাব্বার প্রারস্ত পর্য্স্ত 

ফালর! প্রদেশে এইরূপ মুব্র। নিন্ষিত হইতে দেখ! গিয়াছে। 

* 966]. [তি 4. 8০ 9০06--0, 843. 



তারতে ধাহু-নির্শিত মুদ্রার প্রচলন । ২৯ 

ইনলামধর্ম্ের প্রবর্তক মহম্মদের মৃতার ৬০ বৎসর পর ডামস্কসের 

খলিফাগণ ৬৯৬-০৭ খ্রীঃ অবে' পর্ব প্রথম মুসলমান মুদ্্। 'প্রচলন করেন, 'এই 

সকপ মুদ্রার উভয়পান্থেই কোরাণের প্রসিদ্ধ গরদিদ্ধ ধর্ম-ক্জোক মুদ্রিত 

হইত | ইহার কতিপয় বৎসর পরে ৭১১ খুঃ অব কাশেমের পুজ্র মহম্মদ 

সিন্ধুপ্রদেশ পরাজিত করিয়। তথায় আপন রাগ্য বিস্তার করেন। 

তাহার নিয়োজিত শাননকর্তাগণ সেইনকল প্রদেশে বে সমস্ত বৌপা ও 

তাত্র-মুদ্ত্ প্রবর্তিত করেন সেগুলি বোগন্ধাদ ও ডামস্কসের খলিফাগণের 

প্রবর্তিত মুদ্রার অনুরূপ হইলেও তাহাতে একটু বিশেষত্ব দেখা যায়। 

সেগুলিতে শাপনকর্তাদিগের নাম ও কোন সহর হতে মুদ্রা নান্মত 

০ইল, সে সহরের নাম লিখিত হইত । ভারগবষে এইগুলিই সর্বপ্রথম 

মুসলমান প্রবর্তিত ধাতব মুদ্রা । [দন্থু উপতাকার চতুর্দিকে ও মূশঙান 
প্রদ্দেশে সেই সময় এই সকল মুদ্রা প্রচলিত হইলেও ভারতবর্ষের অগ্ঠান্ত 

প্রদেশে বিশেষতঃ জনসাধারণের মধ্যে এই মুদ্রার তত আদর পরিলক্ষিত 

হয় নাই। তখনও রাঁঠের ও চান্দেল প্রভৃতি বংশের নৃপতিগণ পুঝের 

স্টায় তাহাদের সে* কর্কশ ও অপরিক্ষত মুদ্র। নির্মাণ করিতেছিপেন। 

৯৯৮ হইতে ১০৩৯ খুঃ অব্য পর্য্যন্ত মহম্মদ গজনী বারম্বার ভারত আক্রমণ- 

পূর্বক ভারতবাদীনিগকে বাতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঙার 
প্রবর্তিত মুদ্রায় আর্বিভাষাষ কোরাণের ধর্মু-শ্লোক গুলিশ চতৃষ্পার্থে 

তাহাদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা পরিদৃ্ট হইত। অতঃপর ইহার পত্র মন্দ 
(279১৭ ) এর সময় ১ইতে বালবণের (1321)21) ১ রাজত্বকাল 
(১৯৬৪৫) পধ্যস্ত যে নকল মুদ্রা প্রচলিত ছিল তাহা ই'তপূর্বেই 
উল্লিখিত হইয়াছে । সেগুলি ওহিন্দের ব্রাঙ্গণগণের প্রবর্তিত মুদ্রার 

অনুকরণে নির্মিত হইত । 

মহম্মদ চিন সামই ভারতবর্ষের প্রকৃত মুসলমান রাঁজত সংস্থাপক। 
ইহার অপর নাম শাহাবুদ্দিন বাঁ মহম্মদ ঘোরী। ইনি ১৬৯৩ হইতে 
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১২০৫ পর্যাস্ত ভারতে রাজত্ব করেন । তাহার সময়ে ভারতে ষে সকল 

বিভিন্ন প্রকারের মুদ্র। প্রচালত হয় তন্মধ্যে কতগুলি ওহিন্দের অনুকরণে 

বৃষ ও অশ্বারোহীচিত্রে স্থশোভিত কতগুলি বা হিন্দুর আরাধ্য। লক্মী- 

মুর্তি সমক্ষিত ছিল। ১ম প্রকারের মুদ্রাগ্ডুল তার ও রৌপা-মিশ্রভ 

ধাতু দ্বারা ও ২য় প্রকারের মুদ্রাগুলি স্বর্ণ ছারা শিশ্মিত ছিল। 

(ক্রমশঃ) 

শ্রীঅমলেন্দু গুপ্ত। 

কোরাণ সরিফ | 
(১) 

“কা।রায়া, অর্থাৎ “পাঠ করা” ধাতু হইতে কোরাণ শব্দ উৎপন্ন 

হইয়াছে । প্রকৃত আরবী ভাষার ইহার অর্থ “অধ্যয়ন”? অথব| 

“যাহা! পাঠ করা ভাচত।৮ এই সংজ্ঞান্বারা মহম্মবীয়গণ কেবলমাত্র 

সমস্ত পুস্তক বা গ্রন্থথানিকো নদ্দেশ কারয়া থাকেন, এমন নহে, মিহুধীর! 

যেমন একার্থ এবং এক প্ররুতি হহতে সম্ভূত “কারা” বা ঘমিকৃরা” শব্দে 
সমগ্র ধন্মশাস্ত্র এবং উহার খণ্ড বিশেষকেও নির্দেশ করিয়া থাকেন), 

তন্রপ হহার কোন অধ্যায় ব বিভাগকেও মুসলমানগণ কোরাণ নাম 

প্রদান করিয়া থাকেন । হইঠ| হইতেই বোধ হয়, কোন কোন আরবীয় 

পণ্ডিত অনুমান করেন যে, এই গ্রন্থ কন্তকগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধ্যায় বা 

1বভাগের একত্র সমাবেশ বলিয়া, ইহ। কোরাণ নামে অভিহিত হইয়াছে। 

“সারফণ” পদ সন্ত্রমার্থক শব্ধমাত্র। রূপান্তরে 'ক্যারায়া” ধাতুর অর্থ 

“সংগ্রহ ব। আহরণ করা'। বাহারা কোরাণ সরিফকে এককালে 

আরোপিত গ্রন্থ এবং মুসলমানদিগের কথান্ুরূপ, ইহা! কতিপয় বৎসরের 
মধ্যে সম্ভবতঃ অংশাকারে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত নহে বলিয়া 
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আপত্তি করিয়। থাকেন, তাহার! এইবপে স্ব স্ব মতের সমর্থন করেন। 

এস্থলে বলিয়া রাখা! আব্শ্তক যে, কোরাণের পূর্বে যে অপ শর্ ব্যবহৃত 

হইয়া থাকে, উহ] স্ংজ্ঞামাত্র। ইংরাজী ভাষায় “দি” (11176) শব্ধ যে 

অর্থে ব্যবহৃত হয়, ইহাও সেই ভাবে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 

এই বিশেষ নাম বাতীত "্মারও কতিপয় নাম প্রদান করিয়া কোরাণ 

সরিফের গৌরব রক্ষিত হইয়। থাকে । কেহ কেহ ইহাকে 'ফক্যাণ” নাম 

প্রদান করেন। এহ শব্ধ “ফ্যারাকা” অর্থাৎ “বিভাগ বা নির্বাচন কর, 

ধাতু হইতে ।ন*্পন্ন হইয়াছে । তদনুসারে, ফর্যাণ শব্দে বুৎপত্তি, 

“ধ্যাত, বা থেণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত গ্রন্থঃ অথবা “সদসতের নির্বাচন” | 

যোগ্যতান্ুসারে কেহ কেহ হহাকে “অল, মশাব' অথাৎ "খণ্ড এবং 

“অল. কিতাব” অর্থাৎ 'গ্রন্থ শব্দেও উল্লেখ করিয়া থাকেন ৷ আবার, কেহ 

কেহ ইহাকে 'অল, ধিকার+ অর্থাৎ “উপদেশ” এই নামেও পেন্টাটিউক্ ও 
গস্পেলের শ্তায় ইহাকে নির্দেশ করিয়া থাকেন. | 

কোরাণ সরিফ অসম দৈর্ঘ্যের ১১৪টা বৃহৎ অগশে বিভক্ত । আরবী 

ভাষায় উহা বহুবচনে “সাউয়ার” এবং একবচনে “সুরা” নামে অভিহিত । 

এই শবদ্বয় প্রারই অন্ত কোন স্থলে ব্যবহ্থত হয় না; উহার্দিগের অথ, 

শ্রেণী, পংক্কি” বা নিয়মিত আবলী”। য়িহুদীগণ “টোরা, (1015 ) 

শব্দও ঠিক এই অর্থে ব্যবহার করিয়! থাকেন । | 

কোরাণ স'রফের ধায় সকল একাদি সংখ্যাক্রমে লিখিত নহে; 

কোনও বিশেষ ব্যক্তি বঝ| কোনও বিশেষ ঘটনার উল্লেখানুদারে এই 
অধ্যায় সকলের নামকরণ হইয়াছে; কিন্তু সচরাচর কোন প্রসিদ্ধ পদ 

হইতেই উহার্দিগের নামকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্রতঃ য়িহুদীরা 

ম্যাদরিমে যেরূপে অধ্যায় সকলের নামকরণ করিয়াছে, কোরাণ সরিফের 

অধ্যায় সকলেও সেই পদ্ধতি অবলঘ্বিত হইয়াছে । তবে উভগ্নের প্রভেদ 
৮এই যে, যে পদ্ম সকল হইতে কোরাণ সরিফের অধ্যায়গুলির নামকরণ 
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হইয়াচে, সেই পদগুলি বক্ষামাণ প্রপঙ্গের বহুদূরে, কথন বা মধাস্থলে, 

কখন বা সেই অধ্যায়ের এককালে শেষ প্রান্তে অবগ্তিত হইয়াছে । কোন 

কোন অধ্যায়ের ছুই পা তাতাধিক সংজ্ঞাও দেখিতে পাওয়। যায়। 

কোরাণ সকল ঠস্তলিখিত হওয়াতে বোধ তয় এই পার্থকা সংঘটিত হইয়! 
থাকিবে। 

কোন কোন অধায় মক। নগরে এক কোন কোন অধ্যায় মাদনাতে 

গ্রকাশিত হইয়াঁছল। আবার, বহুসংখ্যক অধ্যায়ের কিয়দংশ মককাতে 

ও কিয়দংশ মদিনাতে প্রকাশিত হইয়াছিল । আবার, কতকগুলি অধ্যায় 

কোথায় প্রকাশিত হইয়াছিল. তাহার মীমাংসার ভন্য কোরাণ-ব্যাথা1- 

কারগণের মধো বহুল মতভেদ হতয়া থাকে । 

প্রত্যেক অধ্যায় আবার অসমদৈর্ঘের ক্ষদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত 

হইয়াছে ।' উাদিগকে আমরা 'প্রথান্গুসারে “কবিতা বলিয়া থাকি; 
কিন্তু আরবী ভাষায় উহার! 'আায়াৎ নামে 'প্রসিদ্ধ। আরবী ভাষার 
আয়াৎ শব্দ 15ক্র ভাষার “ওটথ+ শবের অন্ুরূপ। উহার অর্থ, 'লক্ষণ, 

বা “আশ্চর্য ব্যাপার” । যথা ;--এই কবিতা সকলের অন্তর্গত ঈশ্বরের 

গুঢ় রহুম্ত ; তাহার গুণ-গরিমা। মহিমাশ্কাশি) হুমম বিচার ) এবং 

স্থবাবস্থা ইত্যার্দি। এত সকলের অধিকাংশের আবার বিশেষ বিশেষ 

ধজ্ঞা আছে। যে নিয়মানুসারে অধ্যায় সকলের নাম প্রধান করা 

হইয়াছে, ইভাদ্বিগের নামও সেই নিয়মানুসারে রক্ষিত হইয়াছে । 

এই উপবধিভাগ সকল আপামর সাধারণও বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত 

হইলেও, এবং কোন কোন কোরাণের শিরোভাগে উহা'দগের সংখ্যা 

(লিপিবদ্ধ থাঁকিলেও, পূর্বোক্ত আয়াৎ ব1 কবিতা সকলের সংখ্যার 

ন্যুনাতিরেক লক্ষিত হইয়া থাকে । এই ন্যনাধিক্য বশতঃই ভিন্ন সংস্করণে 
কোরাণ সরিফ বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন অথবা আদি 

কোরাণের সাত সংস্করণ প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের ছুই 
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খানি মদ্বিনাতে, তৃতীয়খনি মক্কা নগরে; চতুর্থধানি কিউবতে ; পঞ্চম 

খানি বসোরা নগরে; এবং ষঠ্ঠখানি সিরিয়! প্রদেশে প্রচলিত ও. 

প্রকাশিত হইয়াছিল। সপ্ঠনখানি সাধারণ শংস্করণ। এই সকল 

সংস্করণের মধ্যে, মদিনা সর্বপ্রথম খানিতে ৬০০০; প্বিতীয় ও পঞ্চম 

পানিতে ৬২১৪১ তৃতীয়থানিতে ৬২১৯৪  চত্রর্থখানিতে ৬২৩৬ 

ষষ্ঠখ।নিতে ১২২৬7; এবং গর্বশেষ খানিতে ৬২২৫ কবিতা আছে। 

কিন্ত কথিত মাছে, সকল সংস্করণের শব্ধদংখ্যা একরূপ অর্থাৎ ৭৭৬৩৯ ) 

এবং অক্ষর সংখা ও তব্রূপ অর্থাৎ ৩,২০,০১৫ মাত্র । গ়িহুদীরা! যেমন 

আপনাদিগের ধর্ধগ্রন্থের প্রত্যেক শব্ধ ৪ প্রত্যেক অঙক্গর অতীব ভক্তি- 

সহকারে গণনা করিয়া রাখিয়াছে, তেমনই মতল্মীয়গণ কোরাণ সরিফের 

প্রত্যেক পদ ও প্রতি অক্ষর গথন। করিয়া রাঁখিয়াছে। আশার, শেষে।- 

ক্রেরা কোরাণ সরিফের উপর এঠাৃণ শন্ধাধান্ যে, কোরাণ- সরিফের 

মধ্যে এক একটা অক্ষর কতবার ব্যবধ 5 হইয়।ছে, তাহ পর্যগ্ত অনায়াসে 

বলিয়া দিয়া থাকেন। 

অধ্যায় ও কবিতার এই মহল হপমাঁন বিশ্চাগ ব্যতীত, মহম্মদীয়গণ 

কোরাণ মরিফকে আরও ষাট ভাগে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। উহা- 

দিগকে তাহার “আহঙ্গাব” বলিয়] থাকেন; এই শব্দ বভৃবচনাস্ত, উহার 

একবচনে “হিজর্” $ উহ্থার প্রতোকেই আবার চারিভাগে বিভক্ত। কেহ 

কেহ এই উপবিভাগ যিহুধীগণের অস্তকরণ বালয়। পোধ করয়! থাকেন) 

কিন্তু মচরাচর কোরাণ সরিফ ত্রিশ ভাগে বিভক্ত; উহাদিগকে আঞ্া 

রলিয়! থাকে, উহার। পরিমাণে পূর্বোক্ত উপবিভাগের দ্বিগুণ হইবে এবং 
গ্রাগুক্ররূপে চারিভাঁগে বিভক্ত | রাজকীয় মন্জিদ এবং সম্থাট্ 'ও প্রধান 

প্রধান ব্ক্তিগণের কবরক্ষেত্র পরিবেষ্টিত ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মস্জিদ্বের কোরাণ 

পাঠকগণের ব্যবহারের জন্ত রক্ষিত হইয়! থাকে। প্রত্যেক মন্জিদে 

এই প্রকারের ত্রিখজন পাঠক অবস্থিতি করেন?) তাহারা প্রত্যেকেই 
৪ 

চ 
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গ্রতিদ্দিন এক এক বিভাগ পাঠ করিয়া, ত্রিশ জনে সমস্ত দিনে সমস্ত 

কোরাণ সরিফ একবার পাঠ করিয়া থাকেন। 

মুসলমানেরা কোরাণ সরিফের নবম অধ্যায় ব্যতীত, প্রত্যেক 

অধ্যায়ের শিরোভাগে এবং অধ্যাঁয়-সুচক সংজ্ঞার নিয়ভাগে “বিস্মিলা” 

শব প্রয়োগ করিয়া থাকেন । উহার অর্থ, পরম দয়াবান্ ঈশ্বরের নামে ॥ 

গুতে)ক পুস্তক এবং প্রত্যেকবিধ লিখনের গ্রারস্তে উহার এই রীতি 

অবঘন করিয়। থাকেন এবং ইহাকে উইার! আপনাদিগের ধর্মের প্রধান 

আনুষ্ঠানিক কর্তব্য এবং উহার বিবর্জনে এক প্রকার মহাগ্রত্যবায় 

বিবেচনা করিয়া থাকেন। এইরূপ ফ়িভুদীগণও উহাদিগের রচনার, 

প্রারস্তে, “প্রভুর নামে” বা “মহান্ ঈশ্বরের নামে" এই ছুই বাক্য 

প্রয়োগ করিয়া থাকেন । পূর্বদেশীয় খুষ্টানের] "সেই পিতা, পুক্র, এবং 

ত্ব্গীয় দূতের নামে” এই বাক্য লিখিয়া রচনা আরম্ভ করেন; কিন্তু 

আমাদের বোধ হয়, মহম্মদ পারন্ত দেশীয় ম্যা'জ ধর্মের অনুকরণে অন্তান্ত 

বিষয়ের স্তায় এই বীতিও অবলম্বন করিয়াছিপেন । ম্যাজিগণ নিম্নলিখিত 

কয়েকটা শব সর্বাগ্রে লিখিয়! পুস্তকারস্ত করিয়া থাকে । যথা ;.- 

প্বন্টাম্ ইয়েজদা* ককসাইঘর দাদার” অর্থাৎ প্পরম দয়াবান ঈশ্বরের 
নামে ।” অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন কোরাণাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও টাকা- 
কারগণ এই রীতি ও অধ্যায় সকলের নামকরণ মূল কোরাণের স্াঁয় স্বর্গ- 
সম্ভৃত বক্িয়া বিবেচন! করিয়া থাকেন; কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের 

মতে এ সমস্ত ঈশ্বরের বাক্য নহে। 

শ্রীবলেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 



ব্গ-সাহিত্যে প্রত্বতত্ত ও ইতিহাস ক 

বঙ্গ-সাহিতোর অভিনব যুগে চারিদিকে আলোচনার ছুন্দুভি-নিনদ 

আরন্ত হইয়াছে । যেদ্দিকে কর্ণপাত করা যায়, সেই দিকেই স্পঈটতর 

ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়। থাকে, এমন কি, সময়ে সময়ে তাহার দ্বার! ক], 

বধির হওয়ারও উপক্রম হইতেছে । অব্ন্ত এ সমস্ত যে স্থলক্ষণ তাহাতে 

সন্দেহ নাই। নানা বিষয়ের আলোচনার ও তাহার ফন প্রকাশে ভাষা 

ও. সাহিতোর যে পুষ্টি সাধিত হয়, তাহ। অস্বীকার করার উপায় নাই। 

তবে সকল বিষক্ের একটা সীম! থাকা আমরা যুক্জি-যুক্ত বপিয়। মনে 

করি, শরীরের পুষ্টি সাধন করিতে হইলে পরিমিত উপাদেয় খাগ্ের প্রয়ো" 

জন হয়, অপরিমিত খাদ্যের বলে অধিক পরিমাণে মেদবৃদ্ধি হইতে পারে 

বটে, কিন্তু পরিণামে মেদশ্ছেদের জন্য চিকিৎসা? প্রয়োজন হইয়া উঠে। 

মানসিক পুষ্টি-মাধন করিতে হইলে, জ্ঞানচচ্চ। ও বিজ্ঞান-চ্চ। অবলম্বন 

কাঁরতে হয়, কিন্তু তাহার মাত্রা অধিক হইয়। উঠিলে, মানসিক বিকারের 

উৎপন্তি অনশ্তন্তাবী। 

সেইরূপ ভাষ৷ ও সাহত্যের পুষ্িসাধনেরও নিয়ম আছে। নান। 

বিষয়ের আলোচনায় ও রচনায় ভাষা 'ও সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি হইতে পরে 
বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অনেকস্থলে সেই স্থল কলেবর অস্তঃ- 

সার-শুন্ত বলিয়াই গ্রতীত হয়। বটতলার রাশি রাশি গ্রন্থ ও সেইরূপ অনেক 

নাটক, উপস্তান বর্-স[হিত্যের কলেবরকে থেরপ বিঙ্ব্য-পর্ববতের শ্তায় 

বাড়াইয়। তুলিতেছে, তাহাতে ইহাকে ভবিষ্যতে অতিক্রম করা ছুঃনাধ্য 

হইয়া উঠিবে। কাজেই এই সময়ে অগন্তযের আগমনের বিশেষ প্রয়োজন । 

বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনীর তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত । 
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পক ছাঁড়িয়। দিয়া, বিশদ ভাবে বলিতে হইলে, আমরা এইরূপ বলিতে 

চাহি যে, এক্ষণে নাট ক-উপন্তাসের আবর্জনায় আর বঙ্গ-নাহিত্যকে পঙ্িল 

করার প্রয়োজন নাই। যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় তাহার 

গ্ররুত পুষ্টি নাধিত হয়ঃ তদ্বিষয়ে সকলের মনোধে|ণী হওয়া কর্ধব্য । আমর! 

নাটক-উগগ্ামের শাবজ্জনারত কণা বলিয়াছি । স্লিখিত নাটক-উপ- 

ন্যাস কদাচ পরিত্যাগের বিষয় হইতে পারে না। 

স্থখের বিষয় যাহাতে জ্ঞান-পক্ঞনের গালোচন। হয়, তাহাতে সাহি- 

ত্যিকগণ মনোযে'গ দিতে মারগ্ত করিয়াছেন । দর্শন ও বিজ্ঞন-চর্চার কথ! 

ছাড়িয়। দিলে, দেশের ৪ জাতিন পুণাতন্ব ও ইতিবৃত্ত অনুশীলনে তাহার! 

নিত্য নিত্য :য সকল নূতন তত্বের আবিষষার করিতেছেন, তাহাতে 

ষ্টাহাদের ভূয়সী গ্রণংসা না করিয়া থাকা যায় না, এবং তজ্জনা বঙ্গ" 

সাহিত্যেরও যে উন্নতি সাধিত হইতেছে একথ। অবশ্ত শ্বীকীর করিতে 

হইবে। পূর্বে কয়েকখানি মাত্র 'অন্তুণাঁদ গ্রন্থ বচ্চ-সাহিত্যের পুরাতত্ব ও 

ইতিহাসের ছৃষান্তস্থল ছিপ, কিন্য এক্ষণে তাহা সে অভান ক্রমশঃই দুর 

হইতেছে । আমরা এক্ষণে সুম্পষ্টূপে দেখিতেছি যে.পুর'তন্ব ও ইতিহাসে; 

মন্ুবাদ-যুগ শেষ হইয়া আাবিষ্কার-মুগের মআরস্ত তইয়াছে। 
বাস্তবিক বর্তমান দময়ে বঙ্গ সাতিতোর প্রত্বতত ও ইতিহান বিভাগের 

আবিষ্কার-যুগের প্রারস্তকাপ। অনুবাদ ও আবিষ্কার-যুগের সন্ধিস্থৃত 

বলিয়া, ইহাতে শন্ুবাদ-যুগের কিছু কিছু অদ্ধকার ও আবিষ্কার 

যুগের কিছু কিছু আলোকের যে মিশ্রণ থাকিবে, ইহা বোধ হয় 

সকলেই স্বীকার করিবেন। সুতরাং বর্তমান সময়ের প্রত্বতব্ববিদ্ ও 

এ্তিহাপিকগণ থে একেবারে অনুবাদ বা অন্্করণের হাত এড়াইতে 

পারিয়াছেন, একথা বলা যাইতে পারে না এই অন্রবাদ বা অঙ্থ- 

করণকে পশ্চাদিকে নিক্ষেপ না করিলে আবিষ্কারের আলোক তাহা্দিগের 

মন্তিক্ষে প্রতিভাত হইয়া, সকলের সমক্ষে যে প্রতিফলিত হইবে, এরূপ 



বঙ্গ-সাহিতো প্রত্ুতত্ব ও ইতিহাস। গণ 

আশা করা যায় ন। অনুবাদ বা অনুকরণে ভ।ষা বা সাহিত্যের যে পুষ্টি, 
সাধিত হয়, তাহ! আমর অস্বীকার করি না। কিন্তু যেজাতির ভাষ৷ ও 

সাহত্য জগতের অন্তান্ত জাতির ভাষা ও সাহিত্যের সহিত প্রতিদ্বন্দিত। 

করিবার জন্য নবীন উদ্যমে অভ্যুখিত হইতেছে, তাহা! যে, অনুবাদ 'ও মনু- 

করণের ভারে ক্রমে ভূগর্ভের দিকে মাকৃষ্ঠ হইতে থাকিবে, ইহা! কাচ 

কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। শ্তরাং অনুবাদ ও অনুকরণের 

অদ্ধকার এক্ষণে গুহামধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া থাকুক। আবিষ্কারের আলোক 

অ।মাদের মাহিত্য-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়ক; আমর সকলেই তাহাতে 

আলোকিত হইয়া উঠি। 

অ'মরা পূর্বে বলিয়ছি যে, গুত্রতন্ব্বদ ও এ্রতিহাসিকগণ আজিও 

অনুবাদ বা অগ্কুকরণের হাত এড়াইতে পারেন নাই। তীহাপিগকে সেই 

পুরাতনী প্রথ! পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন আলোচনায় মনোনিবেশেব জন্য 

অনুরোধ করাই এই প্রবদ্ধের অবতারণ।। যে জাতির জগদীশচন্দ্র ও 

প্রফুরচন্দ বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন আলোকের আনয়ন করিয়াছেন, 

সেই জাতির প্রত্রতত্ববিদ ও এতিহাদকগণ আজিও যে অন্তবাদের 

তিমিরে মগ্ন হইয়া থাকিবেন, ইহা কি পর্রহাপের বিষয় নহে? ধাহাদের 

সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে রাশি বাশি টপক্রণ আপনাদের হৃদয় 

উন্ুক্ত করিয়। পুরাণ-কাঁহিনী প্রচারের জন্ত পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা 

কিনা, পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণের অনুবাদের অনুবাদ লইয়া, আপনারা 

কৃতার্থন্মস্ত হইতেছেন 1? ইহা! অপেক্ষ। আক্ষেপের বিষয় মার কি হইতে 

পারে? তাহারা যদি আপনাদের স্বাধীন চিন্ত। ও গবেষণাকে প্রনারিত 

করিতে ন! পারেন, কেবলই পাশ্চাত্য পগ্ডিতগণের মতের *ডিটো 

দিয়া যান, তাহা হইলে, সেচিস্তা বা গবেষণার মুল্য কি আছে? 

আমর! অবশ্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতকে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি 

না। কেবল তাহাদের মতেই নির্ভর না করিয়া, স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান, 



৩৮ ধতিহাসিক চিত্র। 

জনুশীলন করাই কর্তব্য ব'লয়া, মামরা কেবল তাহারই উল্লেখ 

করিতেছি । 

যদিও কোন কোন স্থলে মামব। স্থাধান চিন্ত। ও গবেষণার পরিচয় 

পাইত্তেছি বটে, কিন্ত তাহাও যেন প্রপারিত হইতে সস্কোচ বোধ করিয়া 

থাকে। পরমুখাপেক্ষা এখনও আমাদিগকে পরিতা।গ করিতে পারে নাই। 

এ বিষয়ে ধতিহালিকগণ অপেক্ষা প্রত্নতত্ববিদগণের মুখাপেক্ষা কিছু অধিক 

বলিয়াই বোধ হয়! বর্গ[ন সময়ে এ্তিহাসিকগণ যে পরিমাণে স্বাধীন 

মত প্রক/ঞ করিতে সহপী হইতেছেন, গ্রত্বতত্ববিদ্গণ ততট। পারিয়া 

উঠিতেছেন বলিয়!, গামরা বোধ করি না। তাহাদিগকে এখনও কণতক- 

গুলি পাশ্চাত্য দিদ্ধান্ত অন্রান্ত বলিয়া মানিয়। লইতে হইতেছে এবং তাহা- 

দিগকে কেন্দ্র করিম, তাহারা তাহাদের চারিপাঁশে ঘুরিয়া বেড়াই- 

তেছেন। এ্রতিচাসিকের! ক্রমে ক্রমে কেন্দ্র হইতে দূরে আসিতেছেন 

বটে, কিন্তু তাহারাও যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, একথাও বলা 

যাইতে পারে না । 

এ সম্বন্ধে আমরা যে, প্রত্বঃন্ববদূগণকে দোষ দতেছি তাহা নহে, 

এঁতিহাসিকগণের উপকরণ অপেক্ষা তাহাদের উপকরণের বিচার কিছু 
কঠিন বলিয়াই বোধ হয়| সেই ক্ষন্ত তাহারা যেন সম্কুচি হ ভাবে আপ- 
নাদের মত গ্রকাশ করিয়! থাকেন। এইখানে আমরা প্রত্ুতত্ব ও ইতি- 

হাসের পার্থকা সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। যে সময়ের কোন 
ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায় না, কেবল কতকগুলি চিহ্বের 

উপর নির্ভর করিয়! তাহার তত্ব 'আবক্কার ও স্থির করিতে হয়। সেই 

সময়ের তত আমরা খত্ুতত্ব বলিয়া! বুঝিয়। থাকি। এককথায় 
প্রাগৈতিহাদিক কালেরই তত্বের নাম প্রত্ুতত্ব। আর যে সময় হইতে 

ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়, নানাগ্রন্থে নান! বিষয়ের নুম্পষ্ট বিবরণ 

দৃট হয়, মেই সময়ের তত্বকে আমর! এরতিহ!সিক তত্ব বলিয়া। সাধারণতঃ 



বঙ্গ-সাহত্যে প্রত্বতত্ব ও ইতিহাস। ৩৯ 

অভিহিত করিয়া থাকি। দৃষ্টান্ত-্বন্ধপ হিন্কু ও বৌদ্ধক্কালের বিবরণ 

মামর! প্রত তত্ব বলিয়! বুঝি । শিলালিপি, তাম্রফলক, মুদ্র! ও ছুই এক 

খানি খণ্ডিত পু'ধির পত্র প্রভৃতি চিহ্ন হইতে সেই কালের তস্ব আবির 

করিতে হম্ম। আর মুপলমান ও বুটিণ রাজত্বের কালকে আমরা 

প্রতিহাপিক যুগ বপিনা ব্ক্ত করিতে পারি। দেশীপ্ন ও বিদেশী গ্রন্থ- 
কারগণের বণিত বিবিধ গ্রন্থ, মুদ্র। ও সনন্দ প্রন্তি উপকরণ হইতে উত্ত 

সৃগের তত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে । 

সুতরাং প্রতিহাপসিকগণের উপকরণ-বচার অপক্গা প্রত্রতত্ববিদ- 

গণের উপকরণ-বিচার ঘে কঠিনতর ব্যাপার, ইঠা স্বীকার করিতেই 

চইবে। বিশেষঠ: াহার্দিগকে খণ্ডিত ও জপ উপকরণ লইয়াই 

লিদ্ধান্ত স্থির করিতে হয়। এইজন্ঠ সম্ভবতঃ অনেকস্থলে তাহারা আপ- 

নাদের মন্ত-প্রকাশে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন। অবগ্ত এই সমস্ত 

উপকরণ লইয়! পিন্ধান্তনির্ণঘন করিতে গেলে, অনেক সমদ্নে যে, গেলযোগে 

পড়িতে হয়, তাহ! আমরা অস্বীকার করিনা । কিন্তু তাহাতে স্বাধীন 

চিন্তা ব৷ স্ব(ধীন গব্ষণার পরিচয় ন| দিবার ০কোঁনই কারণ দেখ! যাঁয় 

না। জটিল বিষয়ের মীমাংন! দকল সময়েই অন্রান্ত হয় বলিঘ্না আমর! 

বিশ্বা করি না। কিন্তু তাছার শিচাপপদ্ধতি যে স্বাধীন ভাবে চঃ 

ঘায় ন|, ইহ! স্বীকার করিব কেন? পরের মুখাপেক্ষা না করিলে, আমর! 

যে কোন বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষণ হইান। ইহাকি আমাদের 

পক্ষে লজ্জার বিষয় নহে? মামর! যদ্দি সিঙ্ধান্ত ও বিচারে মাম্মনিঙরত। 

ছাড়িয়া! পরমুখাপেক্ষার শাশ্রপন লই, তাহা হইলে, আমাদের স্বাধীন চিন্তা 

ও গবেষণার পরিচগ্ দিৰ কোথায়? কলতঃ অমর! পরণুখাপেক্ষা 

ছাড়িতে পারিতেছি ন।। কার্গেই স্বাধীন চিস্ত ও গবেষণার বিশেষ 

কোন পরিচয় প্রন করিতে সক্ষম হইতেছি ন|। 

বাস্তবিক অধিকাংশহ্থলে প্রহহতন্ববিদ্গণ, ও1।কোন,হুকোন স্থলে 
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এঁতিহাসিকগণ কতকগুলি প্রাচীন সিদ্ধান্তকে অন্রান্ত বলিয়া স্বাকার 

করায়, তাহাদের বিচার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্তে স্বাধীন চিন্তা ও গব্যেণার 

পরিচয় লক্ষিত হইতেছে না' দৃ্ঠান্ুশ্বরূপ আমরা নিয়ে কয়েকটি বিষয়ের 

অবতারণা করিতোছ। 'গ্রথমতঃ গ্রত্বতত্ব সম্বন্ধে আমর! ছুইচারিটী কথ। 

বালতে হচ্ছ! কার। 'গ্রত্তববিদ্গণের মত আলোচন! করিলে সাধারণতঃ 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়, পাশ্চাত্য পওতগণ যে সকল সিদ্ধান্ত অভ্রাস্ত বলিয়। 

প্রচার কারয়াছেন, তাহ।র। তাহার বরুদে কোন কথ! বলিতে সাহসী হন 

না। আমাদের এ|টীন গ্রগ্থাদিতে ও কিংবদন্তী বা প্রবাদে যাহ! দেখিতে 

ব! শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শাহাদের শ্রদ্ধা আঁধক নাই, এমন কি 

অনেক গুণে একেবারে নাহ খলিলেও চলে। যদি তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করা যায় যে, আপনারা আমাদের প্রাচীন গ্রন্থক|রদ্িগের মতে 

বা প্রবাদ ও কিংবদস্তীতে শ্রদ্ধাধান্ নহেন কেন? সে সময়ে তাহারা 
পাশ্চাত্য পঙ্ডিতগণের মতের দোহাই দেওয়া ব্যতীত বিশেষ কোন যুক্ত 
গ্রদশন কগিতে পারেন বণিয়। বোধ হয় না। কেহ কেহ ছুই একট! 
নুতন গ্রামাণ প্র্শনের চেষ্টা কারিলেও, তাহ! পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের 
অনুকরণ [ভঙ্গ মার (কছুই নহে। ফলতঃ কি কারণে তাহারা আমাদের 
প্রাচীন মতের বিদ্ধ সিদ্ধাস্তস্থাপনে প্রয়াসী হন, একথ! জিজ্ঞাস! কারলে, 
তাহাদের নিকট “বলে গেছে ত্র্যষ্বক তেলাং আর হিয়েন্থ সাং” ব্যতীত 
আর ঝেোনই মছুত্তপ পাওয়া যায় না। আমাদের প্রাচীন মত সকলের 
অন্ুমোদনীয় না হইতে পারে, কিন্তু ঘে পর্ধ্্ত .চড়াস্ত প্রমাণের 
ঘ্বার৷ তাহার থগ্ডন ন! হইবে, সে পর্যস্ত আমরা কেন তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া 
স্বীকার করিতে যাইব? ব্র্যম্বক তেলাং ও হিয়েস্থ সাং এর মত-বিরুদ্ধ 
বলিয়া ষে, মনু যাজ্ঞবক্ক্ের মতকে দুরে পরিহার করিতে হইবে, ইহার 
কোনই হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। উ্দাহ্রণ-স্বর্ূপ আর; অনার্য) 
সমন্তার:কথা আমর! উত্থাপন করিতে পারিশ৷ ভারতের বর্তমান জাতি 



বঙ্গ সাহিত্যে প্রত্বতত্ব ও ইতিহাস। ৪১ 

সমুহের মধ্যে কতটুকু আবর্ধ্যরক্ত ও কতটুকু অনাধ্যবস্ত প্রবাহিত আছে, 

তাহার পরিমাণ স্থির করিবার জন্ত তাহাদের দেহের প্রতি নানাগ্রকার 

অক্ত্রপ্রয়োগ চলিতেছে । বিশেষতঃ আমাদের বাঙ্গালী জাতির আদিপুরুষ 

আর্য্য কি অনাধ্য, তাহ পাওকগণ স্বর করিতে পারিতেছেন না। তবে 

পাশ্চাত্য প্গিতের যখন অনার্য; রক্তের পরিমাণ আমাদের দেহের মধ্যে 

কিছু অধিক পরিমাণ দেখিতে পাইয়াছেন, তখন আমাদের প্রত্বত ব্ববিণূগণ 

মনে মনে আপনাদিগকে আধ্যসস্তান বলিয়া গৌরব প্রকাশের উচ্ছ! 

করিলেও, নিজেদের মত গ্রকাশের সময় আপনাদের আদিপুরুষদিগকে 

অনার্ষ্ের প্রপৌন্র বলতে কুষ্ঠিত হইতেছেন না। অনাধ্য শব্দকে এস্থলে 

আর্ষ্যেতর বলিয়াই গ্রহণ করতে আমরা অনুরোধ করিতেছি । 

প্রত্বুতত্ববিদ্গণ আর্য ও দ্রাবিড় (১1920950100 1)1551014 05) ঢুইটী্ 

সংজ্ঞ। স্থির করিয়া, ভারতের জাতিসমূহকে বিভক্ত করার চেষ্ট। করিয়া 

থাকেন। তাহাদের মতে আধ্য জাতির সাহত দ্রাবিডলজাতির কোনই 

সম্বন্ধ নাই । হুই জাতি ভিন্ন ভিন্ন জনপদ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছে। 

তৎপূর্বে ভারতবর্ষে কোনই জাতি ছিল না, যদ থাকে তাহ।র1 খাটি 

অনার্য, এবং তাহারাই শুদ্র। যদি কেহ বণেন শুদ্র ও দ্রাঝ্ড়ি আর্য 

জাতির শাখা বা তাহ! হইতে উৎপন্ন, তাঠা তাহাদের অন্ুমোদনীয় 

হইবে না। শুদ্র যে, আধ্য জা!তর শাখা তাহা প্রাচীনকালের গ্রন্থ ও 

প্রাচীন আর্ধ) সমাজ-গঠনের ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝিতে ষে ন! 

পার! যায়, এমন নহে । আর দ্রাবিড় যে, আধ্য জাত হইতে উৎপন্ন 

ইহাও আমাদিগের গ্রাটীন গ্রন্থে দুষ্ট হয়। মন্গুসংহিতায় লিখিত 
আছে-- 

“বল্লে। মলশ্চ রাজন্।দ্ ব্রাত্য ন্িিচ্ছ!বরেব চ। 

নটশ্চ করণশ্চৈব থসো দ্রবিড় এব 6 ॥+, 

ব্রাতা স্বত্িয় হইতে সবর্ণ/গর্ভজসন্তান দেশ-বশেষে ঝল্ল, মন্ত্র, নিচ্চ বি, 



৪, ইতিহাসিক চিত্র। 

নট, করণ, খস এবং দ্রবিড় আখ্যা প্রাপ্ত হয়। অন্ত এক স্থলে লিখিত 

আছে ।-- 

“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ | 

বৃষলত্বং গত| পোকে ব্রান্ধণাদর্শনেন চ ॥ 

পৌও,কান্টোড্ ভ্রবিড়াঃ কাঞ্ধোন্স। যবনাঃ শকাঃ। 

পারদাঃ পন্বাশ্ঠীনাঃ কিরাত! দরদা: খসাঃ ॥”) 

পৌগু, ক, উড, দ্র'ঝড়, কাস্বো্গ, যবন, শক, পারদ, পহৃব, চীন, 

করাত, দরদ এবং থন প্রভৃতি ক্ষত্রিমগণ সংস্কার ও যজনাধ্যাপনাভাবে 

এমে শুদ্রত্ব গ্রাপু হইয়াছে । চাহ হইলে, আমর! দেখিতে ছি যে, দ্রাবিড় 

ক্ষতি ক্ষত্রিঘ় হইতে উৎপন্ন হইতেছে । ক্ষত্রিয়েরা যে আর্য, তাহ। বোধ 

হয় নুতন কারয়। ণলিতে হইবে ন|। যদি ভারতের কোন জাতি দ্রাবি- 

ডূই শুয়, তাহা হইলে, আনানের প্রাচীন পণ্তিতগণের মতে তাহারা আধা- 

ংশোভব হইতে পারে। কিন্তু নব্য পওতগণের মতে তাহারাও আর্যয- 

খংশোদ্তব হইতেই পারে না, অধিকন্তু এপধেশেরই লোক নহে। হয় 

মির, ন| হয় অগ্ত কোন একট! দেশ হইতে এ দেশে আসিয়া জুড়িয়া 

বলিয়াছে। নব্য পণ্ডিতেরা যাহাইি বলুন, দেই দ্রাবিড় বা বল্প-মল্লগণ 
আজও ঝাণ,। মাশ আখা। পারণ করিয়া আপনাদিগকে রজ- 

বংশী ব! ক্ষত্রিয়োপ্ত বলি পরিচয় দিতেছে । আমাদের বাঙ্গালী জাতির 

পূর্ববপুরুষগণ যদি [নিতান্তই ঝাল-মালের বংশধর হইয়া থাকেন, তাহা 
হইলে ঠাহারাও যে, ম্বাধ্যণংশোডর, তাহ আমাদিগকে বলিতেই হইবে । 

নতুবা আমর আর্ধা-মস্তান বলিগ জগতে গৌরব কৰিব কি লইয়া? 

রাঙ্গাণী জাতির আর পুকষ দ্রাবিড় হউন অথবা বিশ্বামিতের দন্থ্যু-সস্থান 

বা বলিরাজার পুজ্র হউন, প্রাচীন গ্রন্থকারগণের মতে ষেঃ তিনি আর্ধ্য- 

শোধ তাহাতে সন্দেহ নাই । কিন্ত নব্য পঞ্ডিতগণ মানবতত্ব। অস্থি. 



বঙ্গ-সাহিত্যে প্রত্ুতত্ব ও ইতিহাস । ৪৩ 

তত্ব প্রভৃতি নানা তত্বের বলে আমাদিগকে অনার্ধ্যবংশোত্ন্ন ন। 

বপিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতেছেন ন!। কিন্তু প্র সকল বিস্তা সাধারণ 

নিয়মে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে গলদঘন্্র হওয়ায়, তাহাদিগকে পদে পদে যে, 

বিশেষ বিধির আশ্রয় লইতে হইতেছে, তাহাতে তাহার! কিছু মাত্র কু! 

বোধ করিতেছেন ন!। যদি কেন বলেন যে, আধ্যানার্যের মধো বংশ- 

গত কোনই পার্থক্য নাই, কেবল ব্াচার-গত পার্থক্য আছে, সে 

কথ! তাহারা গ্রহ করিতে প্রস্তত নহেন। আর্য, অনার্য বিধাতার স্ষ্ 

্ুইটি জীব, ইহ! বলিতেই হইবে । কারণ পাশ্চাত্য পঞ্ডিতগণ তাহাই 

বলিয়া থাকেন। 

এই প্রসঙ্গে মামর! মাধ্য জাতির মারি বাসস্থান ও আদি ভাষারও 

সম্বন্ধে দুই একটি কথ! বলিব। মাধাগণের আদি বাসস্থান ভাগতবর্ষে 

ছিল না, কারণ ভারত-ভূমি আর্ধাভূমি হইতেই পারে না। তবে শার্ধা- 
গণের আদি বাসস্থান কোথায়? উত্তর, মধ্য এসিয়ার কাম্পিয়ান সাগরের 

তীর বা তন্নিকটস্থ প্রদেশ, অথব| স্কাণ্ডেনেবিয়া বা সুইডেন ও নর ওয়ে, 

(কিম্বা সাইবিরিয়া ব। পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্র হইবে । কিন্তু কাচ ভারত- 

বর্ষ হইবে না, কেন হইবে না, তাহার সছৃন্তর পাওয়া কঠিন। তবে এই 

টুকু পাওয়া যায় যে, প্রাচ্য ঘার্ধা ও প্রতীচয মার্ধ্যগণের ভাষায় অনেক 

শব্ধের যখন একা আছে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা একটি মুল ভাষ! হইতে 

উৎপন্ন হইয়াছে । সেই মুল ভাষা! যেখানে প্রচলিত ছিল, সেই স্থলেই 

আদিম আর্ধ্যনেবাপ। কিন্তু সেভাষা কি ও তাহার শব্ধই বা কি, তাহ! 

কিন্ত আজিও আবিষ্কৃত হয় নাহ! প্রত্রশত্বব্দিগণের মস্তিফে ভিন্ন জগতে 

তাঁহার স্থান ছিল কি ন।, তাখার প্রমাণ আমরা আজিও পাই নাই। যদ্দি 

বল! যায় যে, ভারতব!নী গার্ধ্যদিগের নিকট হইতে জগতে ভাষ! ও জ্ঞান- 

বিজ্ঞান প্রদারিত হইয়াছল, এবং তাহাদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর 

সকল জাতি আপনাপন আচার-বাবছাঁর শিক্ষা করিয়াছিল | 



8৪. এঁতিহাদিক চিত্র। 

“এতদেশপ্রস্থ তম্ত সকাশাদ গ্রজন্মনঃ ॥ 

স্বং লং চরিতরং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥% 

এই উক্তির বলে পৃথিবীন সকল জাতি যে ব্রহ্গাণর্ভবাসী ব্রাহ্মণদিগের 

নিকট হইতে আপনাদের আচার ব্যবহার বা জ্সান শিক্ষা করিয়! থাকিবে। 

একথা প্রমাণের স্থলে উত্থাপন করিলে, তাহার! “হইতে পারে না" বাতীত 

আর কোনই সদুত্তর পান করিত পারেন বলিয়া বোপ হয় না। কেন 

যে তাহারা এরূপ উত্তর প্রদান করেন, তাহার একটি কারণ আছে। 

প্রতীচ্য 'আার্মাগণ হঙগেক্ষা গাদা আর্্যগণের প্রাধান্টি স্বীকার করিতে হয় 

বলিয়া, এ সমস্ত প্রম!ণ তাহাদের শিকট অগ্রাহা। অবশ্য পাশ্চাত্য পণ্তিত- 

গণ তাহাতে সম্মত হইতে না পাবেন, কারণ তীাহারদের আদিপুরুষগণ 

ভারতের জ্ঞান পিজ্ঞান লইয়। গরীয়ান, একা ন্দীকার করিলে, টাহ।দের 

গৌরবের হস হইতে পারে, কিন্ক আমাদের প্রত্রতত্ববিদ্গণের হৃদয়ে কি 

আপন।দিগের পূর্বপূরুষদিগের গৌবববিস্তারের স্পৃাটাও জাগরূক ভয় 

না? ক্টাহারা হয়ত বলিবেন, মামরা! সতোর আদর বাতীত কদাচ মিথ্যার 

আদর করিতে পারি না। কিস্তু আমরা জিজ্ঞ(স1 করি যে, কল্পনাকে 

বান্তনে পরিণত করিয়। তীহার! কি মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেছেন না? কতক- 

গুলি কাল্পনিক পমাণের বলে সতা-নিদ্ধীরণের চেষ্টা, মিথ্যার প্রসার বৃদ্ধি 
বাতীত আর কি বল! যাইতে পাবে ? 

ইহার পর অক্ষর বালিপি-সমস্তার কথাট। আমর! বলিতে চাহি। 

প্রত্বতব্ববি্দ্গণ স্থির করিয়া বসিষ্াছেন যে, আমাদের পূর্ববপুকষগণ 

লিখিতে জানিতেন না, অথাৎ তাহারা নিরক্ষর ছিলেন। শুক- 

পক্ষীর ধর্মই তাহাদের একমাত্র অনলম্বন ছিল। যদি কোন পণ্ডিত 

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, পাণিনি-নুত্র প্রভৃতি গ্রন্থে অক্ষর ও রেখার 

উল্লেখ দেখাইয়! দেন, তাহা হইলে তীহারা বলিবধেন, সে শক্ষর এ অক্ষর 

নহে তাহ! দেবাক্ষর। সেমিটিক জাতির নিকট হইতে আমরা অক্ষর 
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শিক্ষা করিয়াছি ইহা! বলিতেই হইবে । কারণ ইহ! পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 

গণের অভ্রাস্ত সিদ্ধান্ত যাহা হউক সেমিটিকেরা ত আমাদের অক্ষর 

শিখাইল। তাহার পর তাঠ ক্রমে অশোকলিপি, গুপ্টলিপি, বঙ্গলিপি, 
দেবনাগরলিপি ইত্যাদিতে পরিণত হইল। ইহাদের এক্য প্রদর্শনের 
জন্য নানারূপ ব্যাপার ও প্রক্রিয়া চলিতেছে । অবশ্য তজ্জগ্ত তাহারা 

যেরূপ উদ্ভম করিতেছেন, তাহা যে প্রশংসনীয় তাহ! কেহই অস্বীকার 

করিতে পারে না। কিন্তু সাহারা তাহার বলে অনেক স্থলে যেরূপ 

সিদ্ধান্ত করিয়া বসিতেছেন ও তাহাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিতে 

সাহসী হইতেছেন, তাহ! যেন কেমন কেমন বোধ হয়। বর্তমান লিপি 

অনুসারে সেই প্রাচীন লিপির অক্ষর স্থির করিতে হয়। তাহাদের 

আঁকার কোন স্থলে একটি গেখা, কোন স্থলে একটি বিন্দুমাত্র, আবার 
শত শত, সহস্র সহত্র বত্নরে তাহার| অনেক স্থলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়। অন্ত 

আকার ধারণ করিয়াছে । সেই সমস্ত অক্ষর আমাদের বর্তম।ন অক্ষরের 

সাৃশ্তে পাঠ করিয়া! তাহার সারোদ্ধার করিতে হইবে! তাহাতে কোন 
স্থলে“ক? 'র হইতেছে, 'ব) চ+ হইতেছে। কিন্ত তাহারা তাহাদের যে 

পাঁঠোদ্ধার করিবেন, তাহ! মানিয় লইতেই হইবে। যদি কেহ তাহাতে 

আপত্তি উত্বাপন করেন, অমনি তীহ্ারা বলিবেন যে, লিপি-বিজ্ঞান 

স্থির হইয়া গিয়াছে । তাহ! রসায়ন বা পদার্থবিচ্ভার ভ্ায় অকাট্য। 

লিপি পাঠের বিজ্ঞান (স্থর হইতে পার, কিন্ত [বিজ্ঞানধ্ভ্রাটও যে 

বটিতে পাথে ইহা কি তাহারা অস্বীকার করেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
এখ'নে আমরা একট বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি । অনেকেই জনেন, 

কুচীয়াল নাগরী আকার ইকারের বড় ধর ধারে না। কেবল 
বাঞ্জনবর্ণ গুলির সমাবেশে প্রায় অধিকাংশ শন্দেরই অর্থগ্রহ হয়। 
কুচীয়াল নগরীর এই্প বিজ্ঞান স্থর হইয়া গিয়াছে ! কিন্তু এই বিজ্ঞান- 
বিভ্রাটের একটি গল্প বলিতোছ। এধটি লোক বাটীতে পত্র লিখিল, 
ণ্চচ অজমর গয়”৮ লেখকের উদ্দেশ্য থাকিল চচ আজমীর গেয়।” 

অর্থাৎ চাঁচা আজমীর গিয়াছেন। পাঠক বুবিয়া লইল, প্চাচা আজ মর 
গেয়াঃ” অর্থাৎ চাচা আজ মরিয়! গিয়ছেন। ইহাতে তাহাদের বাটীতে 

কামাহটি পঁড়িয়! গেল। গ্ররূপ বিজ্ঞানবিভ্রাটে আমাদেরও যে, অনেক 
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চাঁচা মার! যাইতেছে, তাহ! তাহারা লক্ষ্য করিতে চাছেন ন!। ফলতঃ 
বর্তমান অক্ষরের সাদৃশ্তে প্রাচীন লিপির যে অভ্রাস্ত সারোদ্ধার হয়, ই! 
সকলে স্বাকার করিবেন কিনা, বলিতে পারি না । তাহার প্রমাণও 

আমর! পরে পদে পাইতেছি। কারণ, শিলালিপি, তাম্রশাসন ও মুদ্রার 

পাঠের ব্যতিক্রম প্রত্বতত্বধিদগণের মধ্যে প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তজ্জন্ত 
তাহাদের মধ্যে লাঠালাঠিরও ক্রটি হয় না। তাহার! প্রাচীন লিপির 
সাঁঝেদ্ধান করুন, তাহাতে আমাদের কৌন আপাতত নাই। কিন্ত 
তাহাকে যেন অন্রান্ত সত্য বলিয়! প্রচার না করেন, ইহাই অন্গরোধ। 

এইবার আমরা তাহাদের সমক্ব-নির্ণয় সম্বদ্ধে কিছু বলিবার অভিপ্রায় 
করিতেছি । প্রত্রতত্ববিদ্গণের নিকট কতকগুলি সময় অত্রাস্ত বলিয়! স্থির 
কর! আছে। যথা বুদ্ধদেবের জন্ম, আলেকজাগ্ার কর্তৃক ভারতবর্ষ-বিজয় 

ইত্যা্দি। এই ছুই চারিটি অভ্রান্ত সত্যের বলে তাহার] তাহাদের পূর্বের 
ও পরের যাণতীয় পময়-নিণয়ে অশ্রসর হন। সেই জন্ত তাহাদিগকে 

অনেক সময়ে (লিখিতে হয় যে, অশোক-স্তস্তের পাচ শত বৎসর পূর্বে ব 

পাঁচ শঠ বতলর পরে পাচী ধোপানীর মাবি9াব হইয়াছিল। বুদ্ধের জন্ম 
হইয়।ছিল নিশ্চয়ই; এবং তাহা এক সময়েই হইয়াছিল। কিন্তু 

সে সময়টা কবে? 'গ্রত্বতত্ববিদ্গণ বলিবেন ৫২৬ খ্ঃ পুর্বে, ক'ণণ 
সিংহলের সেই মত! যদি বল! যায়, চীন বা তিব্বতের মত ক 

মহাশয়? নান! তাহা অগ্রাহা! কেন অগ্রাহা? না তাহা! ৫৫৬ হয় 

না। বাস্তবিক বুদ্ধের জন্ম ও নির্বাণ কোন সময়ে হইয়াছিল। 
ইহা নির্ণয় করা স্ুকঠিন। কারণ তৎদস্বন্ধে প্রায় তের চৌন্দটি মৃত গ্রচ- 
লিত আছে। কিন্তু প্রত্ুতত্ববিদ্গণ যে ৫৫৬ খুঃ পৃঃ বলিয়াছেন, তাহ! 

আমাদিগকে মানিয়া লইতেহ হইবে। অবশ্য আলেকজাগ্ডার ষে ৩২৭ 

খুঃপুঃ ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন সে,বিষয়ে বিশেষ কোন আপত্তি দেখা 
যায় না। কিন্তু তাহা! যে মৌর্যবংশীয় চন্ত্রগুপ্তের সময় হইয়াছিল। ইহার 
চূড়ীস্ত প্রমাণ কৈ? 9904120019505 চন্দ্রগুপ্ত, 2211996078, পাটলিঃ 

পুর হইলেও এ পাটলিপুত্রে আরও অনেক চন্দ্রগুপ্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
গুপ্তবংশের সম্াটু চন্ত্রগুপ্তেরও পাটলিপুজ্রই রাজধানী ছিল। আর 
321)01200085 ও চ9199)2 হইতে চন্দ্রগুড ও পাটলিপুজ স্থির 
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করিতে হইলে 00170075 [জ এরও বিশেষ বিধির প্রয়োজন হয়। 
মেগাস্থিনিস যন্দি 9217019001085 কে চন্দ্রগুপ্ড ও পাটলিপুক্রকে 7917. 

১0119 বলিয়। উল্লেখ করিয়া! থাকেন, তাহ! হইলে ভারতের প্রায় সমস্ত 
জনপদ বা ব্যক্তি ও জাতি ত্রন্ূপ 'পত্রংশে পরিণত হইত । তিনি 
020527091 ও 08712 নামে ছুইটি জনপদ ঝ| নগবের উল্লেখ করিয়াছেন। 

সেখান হুইতে ডেল্ট। বা ব্ীপের আরন্ত, তখাস তাহার! অবস্থিত ছিল। 

। সকলেই অবগত আছেন যে, বর্তমান মুর্শিদাখানের নিকট হইতে বদ্ীপের 
আরম্ত। কারণ সেই স্থানে গঙ্গা, পল্মা ও ভাগীরণী এই ছুই স্বতন্ত্র নদীতে 
পরিণত হইয়াছে। মুর্শিরাবাদের নিকট ভাগীরপী ও পদ্বার সঙ্গম স্থানের 
অনতিদুরে গাঙ্গারডী ও গনকার নামে ছুইটি গ্রাম অ্যাপি বিগ্ঘান 
থ|কিয়।, মিগাস্থিনিসের উল্লিখিত জনপদের সম্পূর্ণ নাম গ্রচার করিতেছে । 
গঙ্গারডী ও গনকর 2:22051 ও 0217187 থাকিল, কিন্ত মগধের 

বিরাট রাজধানা পাটালপুত্র একেবারে পাণিবোথর1 হইয়া গেল ৪ 
ভারতের ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ মিগাস্থিনেসের গ্রন্থে প্রায় সেই আকারে থাকিল, 

কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত 520012001310১ হইয়। রাঁহলেন? ১৪001091১0১ 

চন্দ গুপ্ত ও 22110০0171৭ যে পটলিপুত্র নহে একথা আমর! বদিতেছি 

ন1, কিন্তু ভীরতের অনেক অথণ্ড শব যে মিগাস্থিশিসের গ্রন্থে স্বশরীরে 

বিগ্মান ছিল ইহ।রই উল্লেখ মাত্র করিতেছি । আমার কোন প্রত্ুতত্ববিদ্ 
বন্ধু গ্রীক-বিজষকে চন্ত্রগুপ্তের সময় হইতে অশোকের রাজত্বকালে আনিয়৷ 
ফেলিয়াছেন। তাহ! হইলে ১2778001১৮5 আর চন্ত্রগুপ্ত হইতেছেন 

ন1, তিনি অশে।কই হুইয়! উঠিতেছেন। ন্থুতরাং গ্রীক-বজয় ৩২৭ খৃঃ 
পূর্ব্বে হইলেও মৌধ্য-বংশীক্ষ চন্দ্র গুপ্তের সময় হইয়াছিল, এই অন্রান্ত সহ্য 
প্রত্বতখবিদ্গণেরও নিকট স্থান পাইতেছে না| স্থতরাং তাহাকে ঞুব- 

তার! করিয়া] দিউন্্ণয় করিতে গেলে দ্দিগত্রম ষে ঘটিবে, তাহা বোধ 
হন অনায়াসে বল! যাইতে পারে। এই পিদ্ধান্তের বগে, আমাদের 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ খুষ্টের জন্মের ১৪০০ বৎসর পুর্বে ঘটিতেছে। যদি বল! বায় 

যে, আমাদের জ্যোতিষিকগণ পরাশর, গর্গ, বরাহমিহির প্রভৃতির মতে 
তাহ! ২৪** বৎসর থৃঃ পৃঃ হয়। কোন প্রত্বতত্ববিদ্ তাহাতে সম্মতি 
দান করিবেন না। এরূপে .বিক্রমাদিত্যকে তাহারা সপ্তম খৃষ্টাব্দে ও 
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শঙ্গরাচার্যাকে অষ্টম খুষঠানে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার বিরুদ্ধে 
বলবৎ প্রমাণ দেখালেও উহার তাঠ। গ্রহ করিবেন না । আমরা 

্র্নতব্ববিদূগণের সন্ধে গার অধক দৃষ্টান্ত দেখাইতে ইচ্ছা] করি না, 
কারণ তাহাতে মনেকের দৈর্যাচুত হইতে পারে। তবে আমরা সাহস 

করিয়! বাপতে পারি যে, প্রত্রতন্বের অধিকাংশ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেই অনেক 

কথা! বলা যাইতে পারে । দৌোষপ্রদর্শন আমাদের অভিগ্রার নহে, 

আমাদের কেবগ একমাত্র মন্রোধ যে, স্বাধীন চিস্ত। ও গব্ষণ! মাশয় 

কারয়া গ্রত্বততবিদ্গণ নূতন নূত্তন তত্বের আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে 
পুলকিত করিয়া তুলুন। আর কেবণ ত্রান্বক তেলাং ও হহয়েস্থদাঙ্গ এর 
দোঁ»।ই না! দিয়। আমাদের প্রাচান খধষিগণের উক্তিরও প্রতি একটু শ্রদ্ধা 
রাখিয়| সঠা-নিদ্ধীরণে মগ্রণর হউন। তীঞারা যেন সম্প্রদায় গঠন 
করিয়া কেবল কল্পনা ও শনুমানের রাজত্ব আনয়ন ন! করেন। সত্যের 
আদরে কাহার৪ কোন কালে আগত্তি থাকিতে পারে না। ক্রমশঃ 

'আঙ্গ ভারতেব ভয়ানক দুর্দিন উপাস্থত। গত ২৩এ বৈশাখ 

শুক্রবার রা ১১-৪৫ [মশিটের সময়ে শ্বাস-ন।লি প্রদাহ রোগে আমাদের 

শান্গিয় স্তায়নিষ্ঠ কল্যাণকামী ভারতের ভাগ্যবিধাতা দয়াবান্ সম্রাট 
সপ্তম এড্ওয়ার্ড অকম্মাৎ পৃথিবীর মায়! ছিন্ন করিয়া অনন্তধামে চলিয়া 

গিয়াছেন। সহস। এই মন্মচ্ছেদী বজ্ববাণীতে আমর। অত্যন্ত মর্মাহত 

হইয়াছি। আমরা শোকাকুল হৃদয়ে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি 

যে, তিনি তাহার পরলোকগত, আত্মার সদগতি করুন এবং তাহার 

শোকমস্তপ্ত পরবারবর্কে ও রাঙ্তক প্রঞ্গাবর্গকে সাতবন! প্রদান 
করুন। 
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বঙগ-সাহিত্যে প্রত্বতত্্ব ও ইতিহাম। 
( পূর্বব প্রকাশিতের পর) 

এক্ষণে প্রীতিহাসিকগণের প্রতি ছুই চারিটা কথা বলিয়া, আমরা 

প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, প্রত্বতত্ববিদ্গণের 

অপেক্ষা প্রতিহাপিকগণ অনেক স্থলে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে সাহসী 

হইতেছেন। কিন্ত তাহারা ও এখন পধ্য্ত পরমুখাপেক্ষা একেবারে পরি- 

ত্যাগ করিতে পারেন নাই । এতদ্যতীত বর্তমান শ্রতিহাসিকাদগের 

মধ্যে পক্ষসমর্থনের দোষটাও দেখা যাইতেছে ' ত্াহার। স্বাধীন মত 

প্রকাশের সময় আপন পক্ষ পমর্থনে এরূপ ব্যগ্র যে. তাহাতে অনেক 

স্থলে সত্যের গোপন ঘটিতেছে। আমাদের মতে নিরপেক্ষতাই 

ধতিহাসিকের ধর্মব। ভাব-প্রবণভাক় অভিভূত হইলে এ্রতিহাসিক 

আপনার ধর্ম রক্ষ' করিতে পারেন কি না সন্দেহ । সেই জঙ্ত এঁতি- 

হাঁসিকগণের নিকট আমাদের অনুরোধ ষে, তাহারা নিরপেক্ষভাবে যদি 

স্বাধীন মত প্রচার করেন, তাহ। হইলে তাহাদের মত আদরণীয় হইবে। 

ভাঁব-প্রবণতা আশ্রম করিয়া পক্ষসমর্থনের চেষ্টা করিলে, তাহা সকলের 

আদরের বস্তু ভইবে বলিয়া, আমর। বিশ্বাস” করিনা। তত্তিন্ন পরমুখাপেক্ষাও 

তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। আবার তাহাদের মধ্যে পর- 

মুখাপেক্ষা! এরূপ ভাবে ধড়াইয়াছে যে, অনেক স্থলে তাহাদের নিজ 

উক্তিরও প্রতিবাদ ঘটিতেছে। তাহারা সাধারণের নিকট সময়ে সময়ে 

নিরপেক্ষ ও স্বাধীন মত প্রকাশ্রের চেষ্টা করিলেওঃ যখন বিস্ভালয়-পাঠ্য 
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গ্রন্থ লিখিতে বসেন, তখন অনেকের মুখের দিকে চাহিয়। তাঁহার' 

আপনাপন মতের সঙ্কোচ করিয়া বসেন। সে সময়ে আমরা 117 

0111:210 এর বিচার লইব কি 121১811) 5০১০: এর বিচার লইব তাহ: 

স্থির করিয়৷ উঠিতে পারি না। সকলেই অবগত আছেন যে,বি 

বিশ্ববিষ্ভালয় কি শিশুবিদ্যালয় সর্বত্র যে ইতিহাস অধীত হইয়া থাকে 

তাহ। অভ্রান্ত সত্য। ছাত্রদিগকে তাহা বিরুদ্ধে কোন প্রতিহাসিক 

তত্ব বলিবার উপায় নাই। কাজেই এতিহাসিকগণ আপনাদের স্বাধীন 

মত সঙ্কোচ ন। করিলে তাহাদের গ্রন্থ বিদ্তালয়ের পাঠ্য হইতে পারে ন। 

কিন্তু আমরা বল, সেরূপ স্থলে বিস্তালয়ের পাঠ্য লখিবার লোভটা 

পরিত্যাগ করিলে কি ভাল হয় না? সতোর আদরের জন্য একটু স্বার্থ- 

ত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। এ বিষয়ে আমর আর অধিক কিছু বলিতে 

ইচ্ছা করি না। এক্ষণে প্তিহাসিক সমস্যা সম্বন্ধে আমর! ছুই চারিটি 

কথা মাত্র বলিবার ইচ্ছ| করিতেছি । 

অপরাপর বিষয়ের ন্যায় প্রত্বতত্ব ও ইতিহাসেরও একটা সন্ধিস্থান 

আছে। সেই সন্ধিস্থানের বিবরণে এতিহাসিকেও কিছু প্রত্ুতত্বেরও 

বিচার করিতে হয়। দৃষ্টাত্তস্বরূপ আমর! বক্তিয়ার খিলিজী কর্তৃক 
বঙ্গ-বিজয়ের উল্লেখ করিতে পারি । চিরকাল শুনিয়া আদিতেছি যে, 

১২৯৩ খুঃ অন্দে লক্ষাণসেনের রাজত্বকালে বক্তিয়ার খিলিজী সপ্তদশ 

অশ্বারোহী লইয়া, নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়৷ বাঙ্গল জয় করিয়া ফেলিলেন, 

লক্্ণসেন জগন্নাথে পলাইয়া গেলেন। ইতিহাসালোচনায় সপ্তদ 

অশ্বারোহী অষ্টাদশে পরিণত হইয়াছে । আবার লক্ষ্মণসেন লাক্ষমণে 

হইতেছেন। ১২০৩, ৯১৯৪ হইতে ১২৯৭ পর্যস্ত হইয়া! উঠিয়াছে। কিন্ত 
১২০৫ এ আবার বক্তিয়ারের মৃত্যুর কথাও আছে। এই সমস্ত ব্যাপার 

ধ্ঁতিহাসিকগণ স্বাধীনভাবে আলোচনা! করিতে পারিতেছেন কি না 

সন্দেহ। বলালসেন দেবের অদ্ভুত সাগর ১৯৯ শকে বা ১১৬৮ খুঃ অব্ষে 
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ও দান সাগর ১৯৯১ শকে বা ১১৬৯ খুঃ অবে রচিত হয়। আবার 

শ্রীধরদাস লক্ষ্ণসেনের রাজত্বকালে ১১২৭ শকে বা ১২৭৫ খুঃ অবে 

/স্ক্তি-কর্ণামৃত রচনা করেন। ১২০৫থুঃ অবে যণ্দ বক্তিয়ার থিলিজীর মৃত্যু 

'হয়, তাহা হইলে লক্ষ্মণসেনের সময় বঙ্গবিজয় না হইয়৷ লাম্মণেয়ের 

সময় কিরূপে হয় বুঝা যায় না। শুনিতেছি নাকি নবাবিষ্কৃত তাত্রশাসনে 

অদ্ভুত লাগর, দান সাগর ও স্থক্তি-কর্ণামূত উড়িয়া গিয়াছে । যাঁউক, 

তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। কিন্তু এই এ্রঁতিহাসিক 
সমস্তার মীমাংস! অভ্রান্তরূপে হইয়া গিয়াছে ।ক? তাহার পর অষ্টাদশ 

অশ্বারোহী বঙ্গ-বিজয়ের কথা! । কেশব-সেনের তাম্রশাসনে লক্ষ্মণ সেনের 

পরিচয়ে লিখিত আছে.-_ 

“বেলায়াং দক্ষিণাবেমুষিলধরগদাপাণিসংবাসবেস্াং 

ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্ত স্ক,রদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোম্মিভাজি । 
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমথারস্তনির্বযাজপুতে 
যেনোচৈর্যজ্ঞুপৈঃ লহ দমরজয়ন্তস্তমালান্যধায়ি ॥৮ 

অর্থাৎ ষিনি জগন্নাথ, কাণী ও প্রয়াগ-ক্ষেন্রে যজ্ঞ-যুপের সহিত সমর- 

জয়ন্তস্তমালা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি কি না অষ্টাদশ অশ্বারোহীর 

ভয়ে বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া জগন্াাথে পলাইয়া গেলেন? আবার 

সাহার সেই পলায়নের চিত্র এখনও পর্য্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ও চিত্রপটে 

অঙ্কিত হইতেছে! 

বহু প্রাচীনকালের ঘটন। পরিত্যাগ করিয়া আমর! অপেক্ষাকৃত 

আধুনিক সময়েরও প্রতিহাসিক সমস্তার মীসাংসা করিয়া! উদিত 
পারিতেছি না। জাহালীর বাদশাহ কাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়! 

ছিলেন, তাহা স্থির কর! স্থকঠিন ॥ সাধারণ ইতিহান ও আগর! প্রভৃতি 

স্থানের চিত্রপটে দৃষ্ট হয় যে, যোধবাইএর গর্ভে সেলিম বা! জাহাীর জন্ম 
গ্রহণ করেন। যোধবাই মাড়বাররাজ মালদেবের কনা | কিন্তু আবল 
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ফেল ভীহার আকবরনামায় লিখিতেছেন যে, জয়পুরের বিহারীমল্লের 

কগ্ঠার গর্ভে সেলিম ব৷ জাহাঙ্গীরের জন্ম হয়। এক্ষণে আবুল ফজেলের 

কথ! ছাড়িয়। দিয়া, আমরা কি আজও ষোধবাইকে জাহাঙ্গীরের মাতা 

বলিয় প্রচার করিতে থাকিব? কিন্তু এ্রতিহানিকগণ আঙ্জিও যোধবাই” 

এর মোহ পরিত্যাগ করিতে পারিজ্েছেন না । আরঞগ্জজেব বাদশাহের 

জন্ম ও মৃত্যুর সময় সম্বন্ধে নানারূপ মত আছে। এক্ষণে মুসল্মান 
ঞঁতিহাসিক।দগের কি ইংরেজ এঁতিহানিক্দিগের মত গ্রাহা, তাহ। আমা- 

দের শ্বাধীনভাবে বিচার কর! কর্তব৷ । কিন্তু আমর! তাহাতে মনোযোগী 

হইতেছি না । অন্ধকুপ-হত্যার রহস্ত কি তাহা ও এ্রতিহাসিকগণ ন্বাধীন- 

ভাবে স্থির করিতে পা'রতেছেন না। ইহাতে দুই দিকে পক্ষ“সমর্থনের 

চেষ্টা চলিতেছে । রাশি রাশি প্রমাণ-প্রয়োগ ও আলোচনা সত্বেও 

সিরাজ উদ্দৌলার নিষ্ঠুরতা ও নন্দকুমারের পাষগুত্ব মাজিও দূর হইল না! 
সুতরাং এ্রতিহাসকগণও যে নিরপেক্ষভাবে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে 

পারিতেছেন, তাহাও আমর! বলিতে পারিতেছি না । পরমুখাপেক্ষা ও 

পক্ষ-সমর্থন উভয় দোষেই ত্তাহার্দিগকেও আচ্ছন্ন করিয়া বাখিয়াছে, 

কাজেই তাহাদ্দেরও সতর্ক হওয়। আবশ্তক । 

উপসংহার কালে ছুই একটি কথ! বলিয়! আমর! বিদায় গ্রহণ করিব । 

আমর! পুর্বে বপিয়াছি ও এখনও বপিতেছি ধে, প্রত্বতত্ববিদ্ ও এতিহা'সক- 

গণ স্বাধীন চিন্তা ও [গবেষণার আশ্র লইয়া, নিত্য নুতন নূতন তবে 

গবেষণ! করিতে হইলে, তাছার্দিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে 

হইবে। বর্তমান সময় বৈজ্ঞানিক যুগ। যেকোন বিষয়ের আলোচন।! 

হউক না কেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন না কাঁরলে কদাচ তাহা 

এক্ষণে আদরণীয় হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা £0806100 

অবলম্বন করিয়া বর্দি তাহারা অগ্রে নানা উপকরণের বিশ্লেষণ 



ডঃ প্রাচীন-বজেন শীসন-নীতি। €৩ 

করেন ও পরিশেষে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হুন, তাহ! অসম্পূর্ণ হইলেও 
আদরের যোগ্য হইতে পারে. কিন্ত কতকগুলি নিদ্দিষ্ট. ব্যাপারকে 

অভ্রান্ত সতা স্থির করিয়া 06৫০0100 এর সাহাষ্যে যদি সাহারা তা 

হইতে অন্তান্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত স্থির করিতে অগ্রসর হন, তাহা হইলে 

বিজ্ঞানের যুগে তাহার আদ্ররের সম্ভতাবন! নাই। বিজ্ঞানের রাজত্বে 

বৈজ্ঞানিক প্রণালীকেই অবলম্বন করিতে হইবে। সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের জন্য 

লালায়িত ন! হইয়া, যদি তাহার কোন বিষয়ের নানাবিধ উপকরণ 

বিশ্লেষণ করিয়া সাধারণকে তাহাদের বিচারের জন্য আহ্বান করেন 

তাহাতেও তাহাদের কৃতিত্বের প্রকাশ পাইবে । কিন্তু কদাচ চব্বিত- 

র্বপকে গলাধঃকরণের জন্ত লোকের মন্তকে অন্কুশ-গ্রহার করিলেও 

তাহা কেহই গ্রহণ করিতে অভিলাধী হইবে না । যে কোন বিষয় হউক 

ন। কেন, আম্মন আমরা তাহার পক্ষাপক্ষের বিশ্লেষণ করিয়া ক্ষাস্ত হন, 

ভবিষ্যদ্ব-বংশীয়ের। তাহার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া! লইবে। 

সম্পাদক 
(8 9) জাত তাক 

প্রাচীন বঙ্গের শাসন-নীতি । 
অতীতের স্থনিবিড় অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া, নিরপেক্ষতার 

আলোকে, বঙ্গের পুরাতন খ্রতিহাসিক তথ্যের পুনরুদ্ধার বর্তমানকালে 

অসম্ভব না হইলেও, অতিশয় কষ্টসাধ্য। আবার গ্েপ্নকল এঁতিহাসিক সত্য 
আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহাদের অধিকাংশের সম্বন্ধে স্বলাতিগৌরব-্প্রতিষ্ঠা' 

কামী লেখকগণের পক্ষপাত-দোষ-ছুষ্ট রচনা আমাদিগের মনে ভ্রাস্ত 

ধারণ! জন্মাইয়। দিতেছে । নিরপেক্ষভাবে দোযগুণ-বিচারে আমরা 

বর্তমান কালে একরপ অসমর্থ হইয়! পড়িতেছি। 

আমর! শুনিতাম, সুদুর অতীতযুগে বঙ্গদেশে হিন্দুরাজগণ দ্বাধীন- 



৫৪ প্রতিহাসিক চিত্র । 

ঘাবে রাজ্য পরিচালন করিতেন । কিন্তু তাহাদের রাজকীয় প্রকৃতি 

কিরূপ ছিল, তাহাদের বলবীর্ধ্য কিরূপ ছিল, তাহাদের শাসন-পদ্ধতি 

কিরূপ ছিল, তৎকালে প্রজ্জাপুঞ্জের অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে আমা- 

দের কিছুমাত্র ধারণাই ছিল না। বৈদেশিক এতিহাসিকগণ আমা- 

দিগকে যাহ! শিখাইয়াছিলেন, আমাদের অতীত গৌরবসন্বন্ধে ষে ভ্রাস্ত 

ধারণ আমাদের মনে অঙ্কিত করিয়া [দয়াছিলেন, আমর! নির্বিচারে, 

অবিসম্বা্দত সত্যরূপে সে সকলকে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমান 

সময়ে প্রত্বতত্বানহুসন্ধান ও ইতিহাসালোচন। সেই অতীতযুগের ষে সকল 

অক্ষর পুরাকীন্তিণ নিদর্শন-সমূহ আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছে, 
তাহাতে বিদেশীয় ইতিবৃত্ত-লেখকগণকে পর্য্যস্ত স্বীকার করিতে হইতেছে, 

--এজাতির পরাক্রম এককালে নিতান্ত সামান্ত ছিল না। কি বাহুবলে, 

কি রাষ্ট্রণীতি-কৌশলে, কি শিল্পকুশলতান্ন-- প্রত্যেক বিভাগেই এই 
জাতি অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল? 

আমাদের স্শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন জাতীয় ইতিহাস নাই; আমাদের পূর্ব, 

গৌরবকাহিনী নকলের কীর্তন করিয়। কোন ধারাবাহিক জাতীর ইতিহাস 

লিখিত হয় নাই। মামাঁদের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব ইতিহাস রচনার সম্পূর্ণ 

প্রতিপক্ষ ছিল। ক্ঞামাদের পুর্বরপুরুষগণ ভবিষ/দূ-বংশধরের জন্য ষে 

সকপ অমূলা রত্বরা্ি সংগ্রহ করিয়! রাখিয়। গিয়াছিলেন, আমর! সেই 
সকল অমূলাদা, ধনী হইয়াও, প্রতিহাপিক সম্বল সম্বন্ধে নিঃস্ব ) গ্রীতি- 
হালিক ঘটনা-বহুল কোন গ্রন্থই আমাদের হাতে আনিয়া! পৌছে নাই । স্বীয় 
জাতীয় ইতিহাস-সঙ্কলনে এই ওদ্]াসীন্তের কারণ-_তীহারা আপনাদ্দিগকে 

দেবতার নিকট এত ছোট করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আত্মকীতি-বর্ণন 

দেবমাহাত্মযকীর্ডনের তুলনায় তাহাদের নিকট নিতান্ত বিসম্বশ ও 
অকিধিতৎকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল; পার্থিব সম্পদরাজি ধর্খসম্পদের 

নিকট তুচ্ছ হইয়া! গিপ়্াছিল। তাই সাহার! বল-দর্পিত আত্মগৌরবকে 



প্রাচীন বঙ্গের শাসন-নীতি। ৫. 

দেবতার বিনয়-নত্র বেদীতলে বলি দিয়া, কেধল ধর্নেৈশ্্য্যবর্ণনে কাল- 

ক্ষেপণ করিয়। গিয়াছেন। 

জাতীয় অভ্যু্থানের সহায় এই এক অতীব প্রয়োজনীয় ব্যাপারের 

দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই বলিয়া, আজ আমাদের নিকট 

মামাদের প্রাচীন গোঁরব কুহেলিকাজ্জাল-সমাচ্ছন্ন স্বপ্নের মত ! এই নিশ্চে- 

টিত। স্যাষা গর্ধ্ব হইতে আমাদিগকে যেন স্বত্£ই দুরে লইয়া যাইতেছে ! 
সেই সুুরাগত অতীতের গৌরব-গরিমা-বিভাদিত উজ্জল দিবসের 
অমৃতগন্ধ আমাদের নাসারন্ধে, আ'সয়৷ গ্রবেশ করিতেছে । অথচ আমর! 

তাহ! সম্পূর্ণ উপভোগ করিবার অবকাশ পাইতেছি ন।? শতম্থস্থাত- 

বিজড়িত সেই অতি পুরাতন কাহিনীর পুলক-স্পর্শ যে মোহ-উন্মাদনার 
মাদকত| লইয়! আমাদের চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আমরা তাহার 

মান্বাদ পাইয়াও, সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারিতেছি না! আমাদের 

নকট হইতে আমাদের স্টাধয দাবী কে কাড়িয়া লইয়াছে ! 

এই স্ুদীর্ঘকাল আমাদের নিকট ফেন একট! অন্ধকারের ভিতর দিয়া 
চালয়। গিয়াছে । আমা আমাদের প্রন শক্তির অস্তিত্বের প্রমাণম্বরূপ 

কোনরূপ স্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া যাইতে পারি নাই বলিয়া, হুঃখান্ুভব 

₹রিতেছি। 

করিবার কথাত বটে ;__ গর্বের সামগ্রী আছে, অথচ আমর! গর্ব 

করিতে পারিতেছি না; সেই উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি আমাদের নর়বন- 

'পণে প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ আমরা অন্ধ বলির! সেই আলোক" 

স-মাধুর্যের সম্পূর্ণ সম্তোগে অক্ষম! * 

কিন্তু ছুঃখ করিবার হেতু থাকিলেও, নিরাশ হইলে চলিবে ন1। 

মতীতগৌরবেতিহাস"্সঙ্কলন সহজনাধ্য না হইলেও অসম্ভব নহে । কত 

টানে কত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, কত সুপ্রাচীন গ্রন্থে, তাহার 

টপকরণরাশি বিশৃঙ্খল ভাবে পড়িয়া! রহিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। 



সেই সকল ইতত্ততোবিক্ষিপ্ত খ্তিহাসিক উপাদানরাশি সংগ্রহ করিরা, 
এই শোচনীয় অধঃপতনের দিনে নষ্টসমৃদ্ধিদর্শন, জাগ্রত-গৌর বলাভা- 
কাজ্জার ভিত্তির পত্তন করিয়া! যাইতে পারিব। প্রাচীন গ্রস্থাদিতে 

শান্্ীয় তত্বালোচনার ভিতরেও, আমাদের অতীত গর্কের নিদ শন প্রচ্ছন্ন 
রহিয়াছে । বর্তমান কালে আমাদের জড়ত্বময় সমাজ মধো যে নবজীবন- 

স্পন্দন অনুভূত হইতেছে, এবং বিদ্বন্মগুলীর মধ্যে যে প্রীতিহাসিক 

অনুসন্ধিৎস! প্রবৃত্তি জাগিয়! উঠিয়াছে, তাহাতে আশা হয়, অল্পদিনে না! 

হউক, ক্রমাগত অকুষ্িত অধ্যবসায়-সহকারে অন্ুশীপন করিলে, জাতীয় 

ইতিহাসের অনেক বিলুপ্ত প্রান তথ্যের পুনরুদ্ধার হইতে পারে; এবং 

আমরাও বৈদেশিক ইতিহাপপ্রণেতগণের বিদ্রপ-উপহাঁস, হইতে 

অনেকাংশে আত্মরক্ষা! করিয়া, জগৎসমক্ষে আমাদের অতীত গৌরবের 
বিজয়-পতাক সদর্পে উত্তোলন করিতে পারিব। 

আধ্্য-সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য 

প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎসমূদয়ের প্রক্ষ্ট বিবরণ বর্তমান কালে সুচারুরূপে পাই- 
বার সম্ভাবনা নাই । "মহাভারতে বঙ্গ-রাঁজ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ছুই এক 
জন রাজার উল্লেখ আছে বটে, কিন্ত তাহাদের বিস্তারিত পরিচয় প্রা 
হওয়া, অধুনাতন সময়ে একরূপ অসম্ভব হইয়। দাড়াইয়াছে। 

গৌড়নগর-পতনের পর এদেশে যে সকল রাজবংশের উদ্ভব হয়, এবং 

” ষাহাদের সহিত গৌড় সাম্রাজ্যের বিশেষনূপে সংশ্বব,__-তাহাদের মধো 
শুর-বংশ, পাল-বংশ ও সেন-বংশের নামই বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য; 

এবং ইহাদের সম্বন্ধে অন্তান্ত রাজবংশাপেক্ষা বেশী বিবরণ সংগৃহীত হই 

যাছে। তবে ই'হাদের অনেক প্রাচীন কীণ্তি যে, কালের পরিবর্তনশীক 

অমোঘ প্রভাবে ধূলিরাশিতে পরিণত হইয়, চিরকালের জন্ত লোক-লোচ 

নের অদৃষ্ঠ হইয়! গিয়াছে, তাহার প্রমাণ বিরল নছে। এই সকল মহা 
পরাক্রদশালী ভূপতিগপের অনেক কীতি-্তস্ত অনাবিষ্কভাবস্থায় -ভূগর্ড 



প্রাচীম বর্জের শীর্গন-নীতি। ৫৭; 

প্রোথিত থাকিয়! ধ্বংসের প্রতীক্ষা! করিতেছিল ; যদি আমরা তাহাঙ্গের 

উদ্ধারের চেষ্ট। না করিতাম, তাহ! হইলে অচিরকালমধ্যে তাহাদের চিহ্ 

ধরাগর্ভ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাহাদের এই সমুন্নত গ্রকাশ 
বাঙ্গ।লার ইতিহাসের এক পুরাতন বিস্বৃত, অনধীত, তমসাচ্ছন্ন, গৌরবময় 

অধ্যায়. আলোক-দীপ্তিতে উজ্জ্বল করিয়! তুলিত ন]। 

বশীদিনের কথ| নয়--এমন কি বিশ বৎসর পুর্বে, গড়ের পাল' 

বংশীয় রাজগণের বিষয় অনেক শিক্ষিত লোকেরই অপরিজ্ঞাত ছিল। 

কিন্ত ক্রমে ক্রমে নান। তাম্রশানন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায়, এই 

ংশ সম্বন্ধে নান৷ অপরিজ্ঞাত বিষয় অবগত হইতে পারিয়াছি। শুধু 
তাহাই নহে,মামাদের দেশে তৎকালে শাসন প্রণালীর কিরূপ উৎকৃষ্ট 

ব্যবস্থা ছিল, তাহাও জানিতে পারিস! অনন্ুভূতপূর্ব আনন্দ অনুভব 

কারতেছি! বঙ্গেতিহাসের একটা অত্যাবশ্কীয় গৌরবের অধ্যায় যে, . 

অনাদরে ও লোকসাধারণের অজ্ঞতায় বহুকাল মসীলিপ্ত অবস্থায় ছিল, 

এই তাম্শাসনাদি সেই মদী-কালিমা অপসারিত করিয়া তাহাকে উজ্জ্বল 

বর্ণে চিত্রিত করিয়াছে ! আমর! বুঝিতে পারিয়াছি, একসময়ে এই তীক্ষ- 
বুদ্ধিসম্পন্ন বাঙ্গালী জাতির মস্তক হইতে যে অভিনব শাসন-গ্রপালীর 

উদ্ভব হইয়াছিল, তাহ! বর্তমান সময়ে সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির 

শাসন-পদ্ধতি অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। 

পাল ও সেন-বংশের অনেক তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হওয়ায়, আমর! 

তৎকালীন শাসন-সংক্রান্ত অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিয়াছি। 

পাল-বংশয় দ্বিতীয় রাজ। রাজাধিরাঞ্জ ধর্শপালদেবের তাম্রশাসনে শাসন" 

প্রণালীর যে সামান্ত আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, একটু বিশেষ মনোধোগ- 

পূর্বক অনুধাবন করিয়! দেখিলে বুঝিতে পার! যাইবে, তৎকালে শাসন” 

কার্যের কিরপ স্থৃবাবস্থা ছল! 

- ধর্মপাল তথংশীর িতীয় রাজ! | কোন-কোন বিরান মতে 



€৮ . গ্রতিহাসিক চিন্র। 

তিনি পূর্ববর্তী শুরবংশীয় রাজার হস্ত হইতে গৌড় অধিকার করেন। 
 বাজ্যাধিকারের পরই যে, তিনি তৎপূর্ববর্তী শূর-রাঁজগণের শাসন-নিয়ম 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া, নবপ্রণালীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এরূপ অসঙ্গত 

অন্ছমান বোধ হয় কেহঠ করিবেন না। রাজ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
শাসন-নীতির পরিবর্তন হয় সতা, কিন্তু নব-প্রতিষ্ঠিত শাসন- প্রণালী 
অতীতের আদর্শে গঠিত ও তাহার ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হয়) সুতরাং 

শ্রবংশীয় নরপতিগণের সময়ের শাসন-বাবস্থা ধর্মপালের সময়ের অনেকটা! 
অনুরূপ ছিল, তাহ! আমর! অনুমান করিয়া লইতে পারি । আমাদের 

এই অনুমানের সমর্থনের জন্ত আমরা সেন-বংশীয় রাজগণের তাম- 
শাসনের উল্লেখ করিতে পারি। তীহাদদের তাত্রশাসন-নির্দিষ্ট শাসন- 

ব্যবস্থা পাল-রাঁজগণের শাসন-ব্যবস্কার পরিবর্তিত সংস্করণ বই আর 

কিছুই নছে। ূ 

ধর্মপালের তাত্রশাসনে নিয়লিখিত কর্্মচারিবর্গের উল্লেখ দৃষ্ট হয়ঃ__ 
রাজামাত্য . দোঃসাধসাধনিক শৌল.কিক 

বিষয়পতি দূত গৌল.মিক 
ষষ্ঠাধিকৃত খোল তদাধুক্তক 

সেনাপতি গমাগমিক বিনিধুস্তক 

ভোগপতি অতিত্বর মাণ জ্যেষ্ঠকায়স্থ 

দণ্ডশক্তিক :. হম্তযশ্বোক্টগোমহিষ্যজাবিকাধ্যক্ষ মহামহত্তর 

দণ্ডপাশিক নাকা ধ্যক্ষ দশগ্রামারিবিষয়ব্যবহারি ক 

চৌরোদ্ধরণিক বলাধ্যক্ষ . মহালামস্তাধিপতি 
তরিক 

ধন্মপালের দান-পত্রথানি উপরিলিখিত কর্চারিবর্গকে জানাইয় দান 

কর! হইয়াছে । ইহাতে ও প্রত্যেক কর্মচারীর উপাধিঘৃষ্টে অনুমান হচ্কঃ 

তীহার। গ্ব-্থ বিভাগের অধ্যক্ষ অথবা উপরিতন কর্ণচারী ছিলেন, এবং 



প্রাচীন বঙ্গের শাসন-নীতি। ৫৯ 

টাহাদ্দের অধীনে অনেক কর্মচারী ছিলেন | রাজকাধ্য ও প্রকৃতিপুঞ্জের 

স্থখসাধনের জন্তই এতগুলি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল ;-_প্রত্যেকেরই 
স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট কার্য্য ছিল। 

* বর্তমানকালে যেমন প্রত্যেক প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে, প্রত্যেক 
বিভাগ ভিন ভিন্ন জেলায়, গ্রতোক জেলা ভিন্ন ভিন্ন মহকুমায়, বিভক্ত, 

প্রাচীনকালে ০সইরূপ ছিল। ধর্মপাল-প্রদত্ত-ভূমির সীমা-উল্লেখ-কালে 

এইরূপ লিখিত হইক্নাছে,__ 

“ শ্রীপুপ্ড, বর্ধনভুক্তাস্তঃপাতিব্যাপ্বতটামগডলসম্বন্ধমহস্তা প্রকাশবিষয়ে 

ক্রৌঞ্চশ্বভ্রনাম গ্রামঃ 1৮ মহীপাল ও মদনপালদেবের তাত্রশাসনে 

পুণ্ড, বর্ধনতূক্ত্যন্তঃপাতী কোটীবর্ষবিষন্নান্তর্গত গেকলিকামগ্ডল ও হল! 

বর্তমগুলের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । অতএব আমরা নিঃসন্দেহে ধরিয়া 

লইতে পারি_-তৎকালে কোনরাজ্য কয়েকটা ভূক্তিতে, প্রত্যেক ভুক্তি 

কয়েকটা বিষয়ে, এবং প্রত্যেক বিষয় কয়েকটী মগুলে বিভক্ত ছিল। 

হিন্দু রাজগণের এই দেশ-বিভাগ-কৌশল বর্তমান সময়াপেক্ষা কোন 

অংশে ন্যুন ছিল কি না, পাঠকবর্ই তাহা বিবেচনা করিবেন। 

নারায়ণপালদেবের তাত্্রশাননে মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাক্ষপটলিক, 

মহাপ্রতীহরি, মহাকর্তাকৃতিক, মহাকুমারামাত্য, রাজস্থানীয়োপরিক, 

দাসাপরাধিক, ক্ষেত্রপাল, প্রান্তপাল, কোষপাল, মঙ্গরক্ষ, হস্ত্যশ্োস্র- 
নৌবলব্যাপৃতক, দূতপ্রেষণিক, গ্রামপতি_-ইহাদের নাম নুতন দৃষ্ট 

হইল, ধন্মপালদেবের তাত্রশাসনে এই সকল কন্মচারীর নাম নাই। 

প্রথম, মহীপালদেবের তাত্রফলকেও, আমরা এই সকল কর্মচারীর 
নাম পাই। ইহ! হইতে বুঝিতে পার! যায়, পাল-বংশ গৌড়রাজ্ো 

স্থপ্রতিষ্ঠ হইলে, শাসন-সংস্কারের উন্নতি হইতে থাকে, এবং উক্ত 

পদগুলি নূতন সৃষ্ট অথবা পুনঃপ্রচণিত হুয়। পুনঃপ্রচলিত বলার 
উদ্দেহ্ট এই, ,হয় ত এই সকল পদ শুর-রাজত্বকালে গ্রচলিত ছিল। 



ভা 01 আতিহানিক, চি: 
শেষে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিলে ইহাদের লোপ পায়, পরে পালরাজগণ, রাষ্ট্রীয় 
গোলযোগের নিবৃত্তি হইলে, তাহাদের পুনঃপ্রচলন করেন। মদন" 

পালদেবের তাত্রশাসনে কেবল শোনিকনামটী নূতন পাওয়। যায়; 
আবার, ধর্মপালের তাত্রশাসনে যে ষষ্ঠাধিকত, নাকাঁধাক্ষ, খোল, ব্য 

ধ্ক্ষ, ভোগপ1ত, মহাঁমহত্বর, দশগ্রামাদি-বিষয়-ব্যবহারিক, জ্যষ্- 

কায়স্থ-_-এই সকল পদের নাম দৃষ্ট হয়, নারায়ণপাল, মহীপাল ও 

মদনপাল দেবেব শাপনে তাহাদের নাম নাই। অনুমান হয়, এই 

সকল রা'জপুরুষের কর্তব্য উত্তরকালে প্রচলিত পদসমূহের কাহারও 

কাহারও অস্তভূ-ক্ত হইয়া গিয়াছিল। 

রাজতন্ত্রে প্রত্যেক বিভাগের কি কি কাধ্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহা 

বর্তমান কালে স্থির করা ছুরূহ। উদ্ধত পদগুলির অধিকার স্পষ্ট বুঝা 
যায় না। 

“বিষয়-পতি””, বোধ হয়, প্রতোক “বিষয়ে”, হিসাব রাখার জন্য যে 

কার্যালয় ছিল, তাহার অধ্যক্ষ ছিগেন। হিন্দু-শানন-কালে ভূমির 

উৎপর দ্রব্যের যষ্ঠাংশমাত্র রাজকররূপে ধার্য ছিল। যদিও সংস্কৃত 

সাহিত্যে মধ্যে মধ্যে এই নিয়মের বাতিক্রমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া 

যার) তথাপি সাধারণতঃ যে ষষ্ঠাংশমাত্র, রাজকররূপে গৃহীত হইত, 

তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। '“ষষ্ঠাধিকৃত”, বোধ হয়, 

এই রাজন্ব-সংগ্রহ-কার্ষে; নিধুক্ত ছিলেন । সম্ভবতঃ প্রতোক বিষয়পতির 

অধীনে ভিন্ন ভিন্ন “যষ্ঠাধিকৃত” নিযুক্ত হইতেন এবং প্রত্যেক বিষয়- 

আর্ষিসে ভূমির পরিমাণ ও রাজন্থবের হসাব থাঁকিত। “ দশগ্রামিকার্দি- 

বিষর়-ব্যবহারিক” শবে বোধ হইতেছে,_-গুত্যেক “বিষয়পতি”র অধীনে 

দরগ্রামের কৃতি লইয়া এক একজন “দশগ্রামিক” নিধুক্ত হইতেন। 
_ “দগ্ুশক্তিক” দণ্ড প্রদান করিতেন, এবং “দগুপাশিক” দগওদানের 

বন্ত্রগুলির তত্বাবধায়ক ছিলেন । “চৌরোদ্ধরণিক” দস্থ্যু-তস্করাদি ধরিবার 
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জন্য নিযুক্ত হইতেন। ““ক্ষেত্রপাল”, “প্রান্তপাল” নগররাজ্যাদির 
শাস্তিরক্ষকের কার্ষ্য নিযুক্ত হইতেন । “কোষপাল” রাজকোধাধ্যক্ষ 

ছিরনেন। দোঃসাধসাধনিক” সম্ভবতঃ শ্রমজীবিদলের পরিদর্শক ছিলেন। 
" “গমাগমিক”, “অতিত্বরমাণ” দ্রুতগামী বার্তাবহদের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। প্দৃতপ্রেষণিক”” দুতপ্রেরণের ব্যবস্থার জন্য নিয়োজিত 

হইতেন। 

পাল-রাজগণ নদী-বনুল দেশের অধীশ্বর ছিলেন, তজ্জন্ত তাহাদের 

নৌ-বিভাগের বিশেষ আবস্তকতা ছিল। “তরিক' এই নৌ-বিভাগের 

অধ্যক্ষ ছিলেন। বোধ হয়, রাজগণের রাজ্যপরিদর্শন ও স্থানাস্তরে 

যাতায়াতের স্থুবিধার জন্ত রাজসরকার হইতে তরণী-পরিচালকগণ 

নিবুক্ত হইতেন; “তরিক” এই সকল তরণীর মধিনায়কম্বরূপ ছিলেন। 

রণতরী-সমুহের অধ্যক্ষের পদ, বোধ হয় ভিন্ন ছিল; কারণ, “হস্তযশ্থো- 
ই্রনৌবলব্যাপূৃতক+ এই শবে “নৌ-বল” কথার উল্লেখ থাকায়, এই পদস্থ 

কর্মচারীকেই রণতন্বী-সমূহের অধ্যক্ষ বলিয়। বোধ হইতেছে। 
তৎকালে এতদেেশে রণতরী-সমূহ প্রচলিত ছিল, এবং রাজগণ তাহার 

ব্যবহার জানিতেন, ইহাই তাহার প্রমাণ। যুদ্ধের জন্ত অশ্ব ও হস্তী, 

এবং রপ-সম্ভার বহনের জন্ত উদ্টের প্রয়োজন ছিল, এবং এই সকলের 

স্থব্যবস্থার জন্ত “হস্ত্যশ্বোস্রনৌবলব্যাপৃতক” নিযুক্ত হইতেন। ৃ 

“তদ্বাযুক্তক” ও “বনিযুক্তকের” অধিকার স্পষ্ট বলা যায় না। বোধ 

হয়ঃ তাহার? নিম্নতন কন্মচারিনিয়োগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

পূর্র্বকালে কায়স্থগণ লেখক অথব কেরাণীর কার্ষ্যে নিযুক্ত হইতেন । 

মসী-বৃত্তিই তাহাদের উপজীবক1 ছিল। “জোষ্ঠকায়স্থ/ এ সকল 

কেরাণী-কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রত্যেক বিষয়-মআফিসে থাকিয়! 

তদধীন কারস্থকর্্মচা রগণের কার্য্য-প্রণালীর তত্বাবধান করিতেন। 

“মহাসামস্তাধিপতি” সামস্ত-রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রাচীন 



২ | ধ্রতিহাসিক চি্র। 

কালে সব্ধিবিগ্রহের জন্ত যে সকল মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন, “মহাসন্ধি- 
বিগ্রহিক” তাহাদের সর্ধপ্রধান ছিলেন। 

“মহাক্ষপটলিক” দ্য তাগারসমূছের প'রদর্শক ছিলেন। রর 

“মহা প্রতীহার” হ্বারপালদিগের মধ্যে সর্ব প্রধান ছিলেন “অঙ্গ রক্ষ” 

পদটী বোধ হয়, আধুনিক কালের 410 ০০-০০৪ পদের তুল্য । 

ণ“্রাজস্থানীয়োপরিক” বিচারক নিযুক্ত হইতেন। 

সেন-রাজগণের তাত্রশাসনেও পুর্ববোন্ধত অনেক কর্মচারীর নাম দৃষ্ট 

হয়। আমন্ুলিয়া, দিনাজপুর ও ম্তুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত লক্ষমণসেনের 

তিনথানি শাসনেই নিয়লিখিত পদগু'ল দৃ্ হয় £-_ 
রাজামাত্য বুহদ্ুপরিক চৌরোদ্ধরণিক 

নৌবলহস্ত্যশ্বো ্- 

পুরোহিত মহাক্ষপটলিক গোমহিযাজাবিকাধ্যক্ষ 

মহাধর্মাধ্ক্ষ প্রহা প্রতীহার গোল মিক 

মহাসন্ধিবিগ্রহিক মহাভৌরিক দণ্ডপাশিক 

মহাসেনাপতি মহাপীলুপতি  দপগুনায়ক 
মহামুদ্রাধিকৃত মহাগণস্থ বিষয় পতি 

অন্তরঙ্গ (বাঁ অঙ্গরক্ষ ) দৌঃসাধিক 

দেখিতেছি, ছুই চারিটা পদ নূতন স্থষ্ট হইলেও নারায়ণ পাল, প্রথম 

মহীপাল ও মদন পাল দেবের তাম্রশাসনের তুলনায়, লক্ষ্মণসেনের সময়ে 

রাজ কর্ম্মচারীর সংখ] কমিয়! গিয়াছিল; “মহাভৌরিক,” “মহাগীলু- 
পতি. “মহামুদ্রাধিকৃত,' “মহাণণস্থ”-__এই কয়েকটী পদ নুতন । 

পদের সংখ্যা! কমিয় যাওয়ায় বোধ হয়, এই সময়ে, সেন রাজ্যের আয়তন 
অনেক কমিয়! গিয়াছিল। কারণ, কেশবসেনের ভূমি-দান-পত্রে দৃষ্ট হয়, 
রাজকম্মচারিগণের পদের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা আরও অন্ন হুইয়! গিয়াছিল। 

কালে কেশবসেন বিক্রমপুর অঞ্চলে ভূনিণীন করেন, সেই সময়ে 
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গৌড় অঞ্চল মুসলমানগণের করক খলিত,_-কেবল পূর্ববঙ্গ সেন-বংদীয়- 
গণের হস্তে থাকিয়া শ্বাধীনতা রক্ষ। করিতে পারিয়াছিল। স্তরাং ইহ! 
অনুমান কর! অসঙ্গত নহে যে, রাজ্যের আয়তন কমিয়া যাওয়ায়, রাজ- 

কর্ম্মচারিগণের পর্বের সংখ্যাও কমাইতে হইয়াছিল। 

রাজগণ যে সকল ভূমিদান করিতেন, যাহাতে অপরলোকে নেই 

সকল ভূমির উপর অন্যায় দাবী না করিতে পারে, এই উদ্দেশ্তেঃ* তীছারা 
প্রদত্ব-ভূমির চতুঃসীমা ন্ুস্পষ্টরূপে নির্ধারিত করিয়াগিয়াছেন । লুন- 

জীবী, তস্কর-দস্থাদের হস্তে যাহাতে প্রদত্ত-ভূমি উপদ্রত না হয়, তজ্ঞন্ত 
তাহার! যে নান! উপায় ও সতর্কতা! অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা 

এই সকল তাত্রশাসন অবলোকন করিলেই বুঝিতে পারি | 

এই সকল শাসন-পত্রোক্ত ভূমিগুলি চাটুভট্, গোদ, মালব, খশ, হুণ, 

কুলিক, কর্ণাট, মেদ, অন্ধ, চগ্ডাল প্রভৃতিকে জানাইয়! দান করা হই- 

য়াছে। বল! হইয়াছে, চাট্ভটু যেন তোমার অধিকারে প্রবেশ না করে। 
ইহাতে বোধ হয়, পূর্বে এই সকল জাতি বঙ্গদেশের নানাস্তানে উপদ্রব 

করিয়। বেড়াইত ; রাজগণ তাহাদিগকে আপনাদের রাজো শাস্তভাবে 

বাস করিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়া, বাস করিবার অনুমতি 

দিতেন। যাহাতে তাহারা প্রদ্ত্ত-গ্রামসমূহে গ্রবেশ করিয়া উৎপাত ন৷ 

করে, তাহাদিগকে এইবুপে নিষেধ করা হইয়াছে। 

এই সকল বর্ণন! হইতে বুঝিতে পার! যায়, তৎকালে শাসন-প্রণালীর 

কিবপ উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত ছিল এবং রাজগণের প্রজাসাধারণের স্খ- 

স্বাচ্ছন্দ্র দিকে কিরূপ এ্রকাস্তিক যত্ব-ছিল। যে রাজতন্ত্র এতগুলি ভিন্ন 

ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার শাসন-কার্ধয যে সুন্দররূপে চলিত, 

তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

তাত্রশাসনোক্ত আর একটা বিষয়ের প্রতি মনোযোগ করা কর্তব্য, 

ত্রাহ৷ রাজকর লইয়া । পুর্বকালে ভূমির পরিমাণের উপর রাজকর 



৬৪7: ্রতিহাসিক- সি. 
নির্ভর করিত না,-উৎপন্ন শস্তের পরিমাণের সহিত রাজকরের সংশবব 
ছিল। এনস্বদ্ধে স্থপ্রাসন্ধ এতিহাসিক, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কূমার সৈত্রেয় 
মহাশগ লিখিয়াছেন,-- “পুরাতন তাম্রশাসূনে যে সকল ভূমিদান-বৃত্তাস্ত 

উল্লিখিত আছে, তাহার আলোচনার সুত্রপাত হইলেও, সে আলোচন! 

এখনও একটী নির্দিষ্টপথে ধাবিত হইতেছে । এই সকল পুরাতন 

ভূমিদানপ্রত্রে চত্তু:সীমা লিখিত হইলেও, ভূমির পরিমাণ লিখিত নাই । 

তণ্প্রসঙ্গে আর একটা উল্লেখ-যোগ্য বিষয় লিখিত আছে । কি পরিমাণ 

শম্ত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহ।ই ভূমির পরিমাণরূপে উল্লিখিত । ইহাতে 
ভারতবর্ষের একটী উল্লেখ-যোগ্য এ্তিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভ 

কর! যায়। অতি পুরাকালে ভূঁমর পরিমাণের সহিত রাজকরের সংব 

ছিল না)-_উৎপন্ন শশ্তের সহিত তাহার একমাত্র সংশ্রব |ছল। তাহাও 
আবার প্রতিবংসরের উৎপন্ন শস্তের পরিমাণের উপর নির্ভর করিত। 

চে বখসর যাহ। উৎপন্ন হইত, সেই বৎসরের জন্ত তাহারই অংশ বিশেষ 

" রামপ্রাপ্য বিয়া গৃহীত হইত ॥। ইহার মূলে ষে শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় 

থ|ওয়। যায়, তাহা কোনক্রমেই শোষণ-ব্যবস্থা বলিয়! নিন্দিত হইতে 

পারে না । তাহাতে প্রন্গাই ভূম্বামী, রাজ! প্রজার রক্ষকরূপে পরি- 

কল্পিত। এই শাসন-ব্যবস্থ উত্তরকালে পরিবন্তিত হইবার সময় হইতেই 

 প্রজাকে ভীম আধিকারের ন্ত কর প্রদান করিবার শিয়ম প্রচলিত 

হইয়াছে। তখন হইতেই আর উৎপন্ন শস্তের পারমাণের দ্বারা ভূমির 

পরিমাণ নির্দেশের গয়োজন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে ;--ভূমির আয়- 
তনের ভ্বার। পরিমাণ নির্দেশের নৃতন নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে। শত 
উৎপন্ন হউক বা «ধা হউক, তাহার উপর এখন আর রাজকর নির্ভর 
করেনা। * * * দেশের লোকের প্রকৃত সুখহ্ঃখের মূল কারণ 
এই শাসনশ্নীতির প্রবল পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত্ত হইয়। রহিয়াছে ।৮ * 

এ * নাহিত্য-গারিবৎ-পত্রিক। ( রঙ্গপুর-শাথ।) তৃতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্য। | 



পৌগু বর্ধনে র ইতিহাস। ৬৫ 

আমরা শুদ্ধ তাত্রশাসন লইয়া আমাদের পূর্বতন শাসন-ব্যবস্থার 

আলোচনা! করিলাম। প্রাচীন গ্রস্থাদিতেও এ বিষয়ের যথেষ্ট উল্লেখ 

দেখিতে পাওয়! যাঁয়। আমর! এই সকল শাসন-নীতির বিস্তৃত আলোচনা 

করিতে বসি নাই; আমরা শুধু দেখাইতে বসিয়াছি, পুরাকালে 

আমাদের দেশের শাসন-পদ্ধতি কিরূপ সুন্দর ছিল এব* তাহারই 

যৎকিঞ্চিৎ আভাস প্রদানের চেষ্টা করিয়াছি । 
শ্ীসুবৰত চক্রবর্তী । 

পৌতুবর্ধনের ইতিহাস । 
পুণ্ড বর্ধন বা পৌগু,বদ্ধন পুগু,দেশের প্রাচীন রাঙঈগধানী। অতি 

প্রাচীনকাল হইতেই পুণ্ দেশবাসীর কথ। শুনিতে পাওয়! যায়। বৈদিক 

যুগের আধ্্য খধিগণও ইহাদের উল্লেখ করিয়া 

গিয়াছেন। এতরেয় ও সাংখ্যায়ন আৌত-স্ুত্রে 
আমর! পুণ্ড,দিগের গ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। এই উভয় গ্রন্থেই 

পুণ্ঁগণ বিশ্বামিত্র খষির অধঃপতিত বংশধর বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।১ 

অতঃপর রামায়ণ ও মহাভারতেও পুগ্ুজাতির উল্লেখ দেখিতে 

পাওয়া যায়। কিক্িন্ধাকাঁণ্ডে সুগ্রীব তাহার বানর সৈম্ভগণকে সীতার 

অন্বেষণে যে সমুদয় প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে পুগুদেশেরও 

না উল্লেখ রহিয়াছে | তৎকালে পুগুগণ রেশমী 

কার্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল এবং তাহা- 

দের দেশে রৌপ্যের আকর ছিল। ২ আঁদ্িপর্ধের একস্থানে দীর্ঘতম। 

বৈদিক কাল। 

১। 30০ 0165 0) 0 (70081790179 01 0914 13017571199 11017177017] 
121072101১1, 70011, 1২, & ০ 97 0 05 4৯৯০8510909), 
90৩, 0), 207. 

২। যাগধাংশ্চ মহা গ্র।মান্ পু ংস্তঙ্গাংস্তথৈব 5 
ভূমিঞ্ কৌষকারাণাং ভূমিঞ রজতাকরাম.॥ ৪* অ, ২৩ প্লোক। 



৬৬ . প্রতিহাসিক চিত্র । 

খাষি সুদেষ। দেবীর অঙস্পর্শ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার আদিতাতুল্য 

তেজন্বী পুজ উৎপর হইবে । সেই পুক্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্স, পু, 

ও গ্থুক্ষ হইবে; এবং এই ভূমগুলে তাহাদের স্ব স্ব নামে এক একটী দেশ 

বিখ্যাত হইবে। ১ সভাপব্ধে বান্দদেবকে বঙ্গ, পু ও কিরাতের 

অধীশ্বর বল! হইয়াছে । ২ রাজন্ুয্প যজ্জকালে মহাপরাক্রমশালী ভীম 

'বুধিষ্টির কর্তৃক পূর্বদিপ্িজয়ে প্রেরিত হইয়া! অন্যান্ত রাজন্তের সহিত 

মহাবল পুণ্ডাধিপতি বাস্থদেবকেও পরাভূত করিয়াছিলেন। ৩ বাসুদেব, 

মগধাধিপ জরাসন্ধের বন্ধু ছিলেন। হরিবংশ ও 

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, পৌগুক বাস্থদেব, 
একলব্য গ্রভৃতি মহাবীরকে সঙ্গে লইয়া! দ্বারক। আক্রমণ করেন । তীহা- 

দ্বের আক্রমণে দ্বারকাবাসী নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া ভয়বিহ্বল-চিত্তে 
অবস্থান করিস্জাছিল। এই সংগ্রামে অনেক যাদব বীর ও বঙ্গীয় বীর 

প্রাণ বিসজ্জন করিয়াছিল । অবশেষে কৃষ্ণের কৌশলে পৌওক বান্- 

দেৰ নিহত হন। ৪ কাপ্তান উইলফোর্ড সাহেব কাহার “আনুগাঙ্গ”। 

শীর্ষক পাগ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, গৌড়ীয়গণ কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে হ্য্যোধনের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ৫ তাহার কথা যদ্ধি 
সতা হয় তাহ! হইলে পু দেশবাসিগণ যে দূর্ষেযোধনের পক্ষ অবলম্বন 

পুরাণ। 

১) অঙ্গে! বঙগঃ কলঙগশ্চ পুণ্ ২ নুহ্গশ্চ তে সুতা । 
তেষাং দেশঃ সমাথ্যাত।: স্বনামকথিতা! ভূবি ॥ ১০৪৫০ 

২। বঙ্গপুণ্ড. কিরাতেষু রাজ। যলনমন্থিত: | 
পৌগুকে। বাহুদেবেতি যৌইসৌ লোৌকেইভিবিশ্রুতঃ ॥ ১৪1২, 

৬। ততঃ পুণ্ডাধিপং যীরং বাহদেবং মহাঁবলমূ। 
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মহোৌজসম্ ॥ 

সভাপব্ব, ৩* অ,.২২ শ্লোক 
৪। 50০ বিশ্বকোষ ৬০1. ১11, 0. 215. 
৫ | 485100101 [২0562101005 ৬০1. [50, 0.72. 



পৌগু বর্ধনের ইতিহাস । ৬৭ 

করিয়াছিলেন ইহ! বিবেচনা কর1 অসঙ্গত নহে, কারণ পাগুবগণের 

সহিত তাহাদের পুর্ব হইতেই বিরোধ ছিল, একথা আমরা পূর্বেই 

বলিয়াছি। | 

মহাভারতে পুণগ্ড,গণের যেরূপ অবস্থান নির্দেশ করা হইয়াছে তাহ। 
হইতে বুঝ! যায় যে, পুগ দেশ পুর্ব্বে করতোয়া, প1শ্চমে মহানন্দা, দক্ষিণে 

গল্গা ও উত্তরে জঙ্গলাকা্ণ পার্বত্য প্রদেশ দ্বারা বেষ্টিত ছিল। পৌগ 
হইতে যে সকল হীরক বিদেশে প্রেরিত হইত তাহা সম্ভবতঃ এই পার্বত্য 

প্রদেশে হইতেই সংগৃহীত হইত।১ এই পুগুদেশ মালদহ জেলার 

অন্তর্গত পাগু,য়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই প্রাচীন সময়ে পুণড- 

দিগের সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ জানিতে পার! যায় না । 

মনুসংহিতায়ও পুগু দেশবাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
মনু বলিয়াছেন যে, পৌগু,গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্ত 
স্বীয় কর্মদোষে শূত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন । ২ 

ৃষ্টপূর্বব ষষ্ঠ শতাব্দী পৌও বদ্ধনের ইতিহাসে এক নবধুগের প্রবর্তন 
করিয়াছে। এই সময়ে পৌগু,বদ্ধন অতীতের গাঢ় তমোরাশি ভেদ 

করিয়া আমাদিগকে এক নূতন তথ্যের পরিচয় দেয়_-আমরা পুণ,দেশ- 

বাশীর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে সর্বপ্রথম কিঞিৎ পরিস্ফট আভাস প্রাপ্ত 
হই। তৎকালে ভারতক্ষেত্রে জীন মহাবীর ও ভগবান বদ্ধদেব প্রচলিত 

মন্ুসংহিত | 

১1 025 07 0710 00051291919 01491070191 17]. & 587 001 

19, 19608, 79. 209. 

২। শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিযজাতর়ঃ | 
বুধলত্বং গত। লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥ ৪৩ 
পৌওকাশ্চৌড, ভ্রবিড়া: কান্বোজ! যবনাঃ শকা: | 
পারদাঃ পহলবাশ্ীনাঃ কিরাত। দরদাঃ থশাঃ ॥ ৪$ 

মনুসংহিত। ১ম অধ্যায়। 



৬৮ | এ্তিহাসিক চিত্র । 

ধন্দরবিশ্বাস ও সামাজিক রীতি-নীতির বিরুদ্ধে যে 

মছ। বিপ্লব সংঘটন করিয়াছিলেন তাহার তরঙ্গাভি- 
ঘাতে পুগু,দেশবাসিগণ্ আলোড়িত হইয়।ছিল। 

খুঃ পৃঃ ৫২৭ অবে মহাণীর পৌগু,বদ্ধনে জৈনধন্দন প্রচার করেন ও সহস্ত 

সহ লোককে স্বীয় ধন্মে দীক্ষিত করেন । সেই সময় হইতেই পৌপগ্ু, বনে 

জৈনধর্খ প্রবল হইয়া উঠে। কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর পর চীন-পরি- 

ব্রাক হুয়েন সং (খুঃ ৬৭০ ) যে পৌগওবদ্ধনে অসংখা দিগম্বর জৈন 

দেখিয়াছিলেন তাহার মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে সম্ভবতঃ 

মভাবীরের সময়ে আসিয়া উপনীত হইতে হয়। অর্থ আছে যে, 

বৃদ্ধদেবও পৌগু,বদ্ধনে আসিয়া ঠিন মাস কাল অবস্থান করিয়াছিলেন 

এবং ইহার নরপতিকে বৌদ্ধধন্মে দাক্ষিত করিয়া- 

ছিলেন। তাহার তিন শতাব্দী পরে এই প্রদেশে 

অশোক একটা স্তপ ও বিহার নিন্মাণ করিয়াছিলেন এ বৌদ্ধধর্মের 

£ প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিবার শান্তি স্বরূপ ১৮১০০ সম্ম্র আজীনকের 

প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন । ভিন্ন ধন্মমত পোষণের জগ্ত গোষ্ঠ সভোদর 

অশোক কর্তৃক উৎ্পীড়িত হইলে বীতাশোক পৌগু,বর্ধনে আগমন 
করিয়। সন্যাস গ্রহণ করেন। 

অঙ:পর চৈনিক হুয়েন সং এর ভ্রমণকাহিনী পাঠে দেও, ধদ্ধনের 

পৌগু বর্দনে মহাবীর 

ও বুদ্ধদেবের ধণ্ম প্রচ।র | 

গোঁও,বদ্ধনে অশোক । 

বিশ্য বিবরণ জানিতে পারা যায় । তিনি ৬৪০ 

খৃষ্টাব্দে পৌগু বদ্ধনে ভ্রমণ করিয়|! যে বিনধণ লি“প- 
বন্ধ কারয়া গিয়াছেন আমরা এস্লে তাহার 'কয়- 

দংশ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখয়াছেন--“পৌগু,সদ্ধদে পরি-ধ 

৪০** লি (অর্থাৎ ৮০* মাইল) এবং ইহার রাজধানীর প কপি ০ লি 

(৬ মাইল )। এখানে অনেক লোকের বাস। স্তানে সুখান ঘ্বত্ণী 

ও পুপোোগ্তান আছে। ভূমি সমতল ও কর্দমধুত্ত, 'প্চুরপা'রমাণে শশ্তু 

₹য়েন সং এর ভ্রমণ 

বৃস্তান্ত। 
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উৎপাদন করিতে সক্ষম। এখানে অনেক পনসবুক্ষ থাকিলেও ইহার 

ফল সকলের নিকট অতীব প্রিয় । জলবারু নাতিশীতোষ্চ। অধিবাসি- 
বৃন্দ শিক্ষার আদর করিয়া থাকে । এই স্থানে হীনযান ও মহাযান- 
মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের ২০্টা সংঘাবাম ও ১০০টা দেবালয় আছে। 
সংঘারাম গুলিতে ৩,০০০ সহস্র ভিক্ষুর বাস। এখানে দিগন্বর নিগ্রন্থের 

সংখ্যা! সর্বাপেক্ষা অধিক । রাজধানীর ৪ মাইল পশ্চিমে একটা বুহৎ 
সংঘারাম আছে, তাহাতে ৭০০ শত ভিক্ষু বাস করে। ইহার অনতি- 
দুরে রাজ। অশোক কর্তৃৎ নির্মিত একটা স্তংপ আছে, পুব্বকালে তথা- 
গত বুদ্ধদেব এই স্থানে দেবগণের মঙ্গলকামনায় তিন মাস কাল ধর্ম 
প্চার করিয়াছিলেন। ইহার অনতিদূরে টানা আছে তন্মধ্যে 

বোধিসত্বের প্রতিমুত্তি রক্ষিত হইয়াছে ।” ৮নথুয়েন সং এর পৌও,বর্দন 
পরিভ্রমণ কালে বঙ্গদেশ পাঁচটা স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, ষথা-_-পৌও- 
বন্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণ। মগধরাজ হর্ষবর্ধন 
€ খৃঃ ৬০৩৬-৪৮ ) ইহাদ্িগকে ন্যুনাধিক পরিমাণে তাহার নিকট বশ্যত| 

স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিগেন কিন্তু তাঁছার মৃত্রার পরই ইহার! 
পুনরার স্ব স্ব শ্বাধীনত1 লাভ করে। 

এই সময়ে পোগু,বর্ধন ও গৌড় একজন নরপতিরই শাঁসনাধীন 
ছিল। তাহার রাজত্বকালে, ৭ম শতাবীর শেষভাগে কাশ্মীররাজ ললিতা- 

দিত্য গৌড়ে আগমন করতঃ ইহার নরপতিকে 

পরাভূত করিয়া 'ছলেন। অতঃপর তিনি গোঁড়রাঁজকে 

স্থহৃদ্তাবে কাশ্মীরে আনয়নপূর্ববক বিশ্বাসঘাতকতার 
সহিত নিহত করেন। গৌঁড়বাঁসিগণ কাশ্মীররাজের 'এবংবিধ নৃশংস ও 
অন্ঠায় ব্যবহারের নিদারুণ বার্তা অবগত হইয়া বাত্যা-সংক্ষুব্ব সাগ- 
রের স্তায় গর্জন করিতে করিতে তাহার পাশবিক ছুড়্তির প্রতিশোধ 
লইবার জন্ত কাশ্মীরাভিমুখে ধাবিত হইলেন । তাহাদের হৃদয়ে ষে প্রতি- 

ললিতাদিতোর গৌড় 

রাজহতা। । 



গ৬ ধতিহাসিক চিত্র। 

হিংসানল গ্রজলিত হইয়াছিল তাহার সমক্ষে কাশ্মীরীয্জ সৈশ্তগণ পতঙ্গ-- 

পালের স্তায় দগ্ধ হইতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে 

গোৌড়ীয়গণ বামস্বামীর মন্দির চূর্ণ বিচরণ করিয়া 

ফেলিল। ক্মবশেষে সাগরতরঙ্গের শরায় মহতী কাশ্মী- 

রীয় চমু আসিয়া পড়িল এবং উভয়দলের মধো ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। 

গৌড়ীয় সৈম্তগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিতে লাগিল কিন্তু ভায়। মুষ্টিমেয় সৈন্য 
গণনাতীত কাশ্মীরায় সৈম্ভগণের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে? 

তাহারা সকলে একে একে এই ভীষণ সংগ্রামে প্রাণ বিসজ্জন করিল ! 

গৌড়বাপিগণ এন তুমুল সংগ্রামে যে অদম্য সাহস, একান্তিকী প্রভু- 

ভক্তি ও অসীম বলবীধ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া- 

ছিলেন তদুল্লেখে দ্বাদশ শতাবীর “রাজতরঙ্গি ণী” 

প্রণেতা কাশ্শীর রাজসভার পণ্ডিত কহলন 

কাশ্মীরে গৌড়বাসীর 

যুদ্ধ। 

কহলন কর্তৃক গৌড়ীয় 

সেনার প্রশংস]। 

বলিয্নাছেন-_ 

গোৌঁড়োপজীবিনামাসীৎ সন্মত্াদুতং তদ1। 
জন্যে জীবিতং ধীরাঃ পরোক্ষস্ত প্রভোঃ কতে ॥ ৩২৫ 

তদদীয়রুধিরাসারৈঃ সমভূছুজ্জলীরুত। ৷ 
স্বামিভক্তিরসামান্য ধন্য। চেয়ং বন্থুন্ধর1 ॥ ৩৩১ 

অগ্ঠাপি দৃশ্ঠতে শুন্যং রামস্বামিপুরাম্পদম্। 
হ্গাণ্ডং গৌঁড়বীরাণাং সনাথং শসা পুনঃ ॥ ৩৩৫ 

রাজতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ । 

এই ছূর্যযোগের সময় গৌড়, শূরবংশীয্নগণের হস্তগত হইল। অষ্টম 

শতাবীর মধ্যভাগে জয়ন্ত গৌড়ের রাজ। হইলেন। পৌগু.বর্ধন তাহার 

রাজধানী ছিল। জয়ন্ত কাশ্শীররাজজ জয়াদিত্যের 

সহিত সথ্যস্থত্রে আবন্ধ ছিলেন। তাহার রাজত্ব 

কালে জয়াদিত্ায গৌড়ে আসিয়াছিলেন। তিনি পৌগুবর্ধন নগরে প্রবেশ 

আদিশুর । 
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| করিয়া ইহার বিভূতি ও সম্পদ দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন ।১ 

৷ এখানে তিনি গৌড়রাঞ্জ জয়স্তের কনা] কল্যাণীদেবী ও দেবনর্তকী 

কমলার পাণিগ্রহণ করেন। জয়ন্ত সিংহাসনে আরূঢ় হইয়। ক্রমশঃ রাজ্য 

বিস্তার কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অল্লকাল মধ্যে সমুদয় বঙ্গ করতলগত 

: করিলেন । কথিত আছে, ওয়ািত্য পঞ্চ গোৌড়াধিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত 

' করিয়া স্বীয় শ্বশুরকে গৌড় রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছিলেন । ২ 

ইহার পর তিনি আদিশুর উপাধি গ্রহণ করেন। বৌদ্ধপ্রভাবে বঙ্গে 

বেদবিত ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, আদিশুর পুরেষ্টিযজ্ঞের নিমিত্ত কান্ঠকুব্জ 
হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং নুপ্তপ্রায় ব্রাঙ্মণ্যধর্ম্মের 
পুনরুদ্ভব সাধন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পাওয়ার নিকটবস্তী 

'হোমন্ দীঘি+ নামক স্থানে কান্তকুক্জাগত ব্রাঙ্গণগণ আদিশূরের যজ্ঞ 
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পালবংশীয় নরপতিগণের দানপত্র হইতে বুতে পার! যায় যে, আদ্দি- 

শুরের পর পৌগু,বদ্ধন তাহাদের রাজ্যতুত্ত হুয়। 

ধন্মপাল (খুঃ৮০০ ) পৌগু বর্ধনের অন্তর্গত চারিটী 

খাম ভিক্ষুদ্িগের জীবিক! নির্বাহার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। পালরাঞ্গণ 

বৌদ্ধধন্্ীবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধধন্মন প্রচারের জন্য সবিশেষ প্রযতও 

লইয়াছিলেন। তাহাদের শানন সময়েই গৌড়নিবাসী শান্তরক্ষিত ও 

পদ্মসম্তব ( খুঃ ৭৫০ ) যথাবিহিতরূপে তিব্বতে বৌদ্ধধন্্ প্রচার করেন 

পালবংশ । 

১। প্রবিবেশ ক্রমেনাথ নগরং পৌগ,বর্দানম্ |, 
তন্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাতিঃ প্রীত: পৌরবিভূতিভিঃ ॥ ৪২২ 

২। বাধান্বিনাপি সামশ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্। 
পঞ্চ গৌড়াধিপান্ জিত্ব। খণ্তরং তদধীশ্বরম, ॥ ৪৬৮ 

রাঙ্জতরঙ্গিণী, চতুর্থ তরঙ্গ। 
* এ হিষয়ে বহ মততেদ আছে, কাহারও কাহারও মতে বিক্রমপুরান্তগত রামপাল 

নামক স্থানেই উক্ত যজ্ঞ সম্পন্থ হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণগণও তথায়ই আগমন করেন। 



৭২ ূ এঁতিহাসিক চিত্র। 

এবং দ্বিশতাঁবী পরে এই ধর্মের ক্রমশঃ অবনতি হইতে থাঁকিলে বিক্রমপুর 

নিবাসী দীপঙ্কর প্রীজ্ঞান (খৃঃ ৯৮০-১০৫৩ ) প্রভৃতি চল্লিশ পঞ্চাশ জন 

ভারতীয় প্ডিত তিব্বতে গমন করিয়া লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত 

করেন। এই পালনৃপতিগণের শাসন কালেই প্রসিদ্ধ উদস্তপুরী ও বিক্রম- 

শীলা বিহার নির্মিত হইয়াছিশ। 

ইপ্রানীং পৌও দ্ধনে (আধুনিক পাওুয়ায়) ষে ধ্বংসাবশেষ পরি- 

লক্ষিত হয় তাহার উপাদানের অধিকাংশই পালনরপতিগণের আমলে 

নির্শিত হইয়া থাকিবে । চতুর্দশ শতাবীতে বঙ্গের স্বাধীন মুসলমান 

নরপতিগণ পাওুয়াকে বিবিধ মসজিদ ও অট্রালিকাঁর় শোভিত করিয়া- 

ছিলেন সতা, কিন্তু এই সকল মসজিদ ও অট্রাণিকার উপাদান ইষ্টক 

ও প্রস্তর যে বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দ-দেবালয় ধ্বংস করিয়া সংগৃহীত 

হইয়াছিল, তদ্িযয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই) কারণ পাুয়ায় যে 

সমুদয় মসজিদাদি অগ্ঠাপি বিদ্মান আছে, তাহাদের গাত্রস্থিত ই্টক 

ও প্রস্তরফলকে পদ্ম, হস্তী, অশ্ব, নাগ, নাখিনী, ব্রহ্মা, বিষু, গণেশ 
প্রভৃতি বিবিধ হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। 

পাওয়ার তড়াগ-সমৃহও অগ্ভাবধি হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতিগণের মহিমা 

ঘোষণা করিতেছে । এই স্থানে শত শত বৃহৎ পুষ্করিণী এখনও 

পথিকের নয়নপথে পতিত হয়। সম্তই উত্তর-দক্ষিণে লম্বা! স্থতরাং 

ইহারা যে মুসলমান কর্তৃক খোদিত নহে, তাহা সহজেই অনুমিত 

হইতে পারে। | 

তিরিমলয়গিরি শিলালিপি" হইতে জানিতে পারা যায় যে, দশম 

শতাব্দীতে গৌড় ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য বিভক্ত ছিল। এই সময়ে রণশূড় 

ঘক্ষিণরাঢ়ে, মহীপাল উত্তররাঢ়ে, গোবিন্দচন্ত্র বঙ্গে ও ধন্মপাল পুগুতুক্তি 

বা পৌগুবর্ধনে রাজত্ব করিতেন; দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্রচোলদেব 

(খুঃ ১০১৮-৩৫ ) ইহাদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন । 



পৌগ্ বর্ধনের ইতিহাস। ৭৩ 

পাল-বংণীয় নৃপতিদ্িগের পতনের সময় পৌগুবদ্ধন সেনরাজ- 
গণের অধিকারভূক্ত হয়। মেনরাজাধিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 

কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্তক বল্লালসেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 

মগধের পাঁলনরপতিগণের হস্ত হইতে বঙ্গদেশের অধিকাংশ বিচ্ছিন্ন 

করিয়া লন। এই সময় হইতেই পৌও,বদ্ধন সেনরাজাতৃক্ত হুইয়া 

থাকিবে । সেনরাজগণ প্রথমাবস্থায় পৌও.বর্ধনের প্রায় ১২ মাইল 

দক্ষিণে অবস্থিত গৌড়নগরে (আধুনিক মালদহ জেলায়) বসতি 
করিয়াছিলেন। মালদহ ইংরেজবাজারের ছুই মাইল পশ্চিমে উচ্চ 

প্রাকার ও পরিখা-বেষ্টিত, তাল ও তরাগরাঁক্গ সমন্বিত একটি 

পরিত্যক্ত স্থান অদ্যাবধি “বল্লালনাড়ী” নামে অভিহিত হইয়। থাকে। 

বল্লালবাড়ীর প্রায় ছুই মাইল পশ্চিমে অগ্ভাবধি প্রস্তরনির্মিত একটা 

অতুযুচ্চ দ্বার বিদ্বমান রহিয়াছে । ইহাকে সকলে দ্বারবাঁসিনী বলে। এই 

দ্বারের গাত্রে একটী কালীমূর্তি দেখিতে পাওয়] ষায়, 
তাহ] সর্বসাধারণ কর্তৃক পুজিত হইয়! থাকে । 

সম্ভবতঃ এই জন্যই ইহার নাম দারবাঁসিনী। ইহ! হিন্দু গৌড়ের উত্তর- 

পশ্চিম দ্বার ছিল। 

দ্বারবাসিনীর এক মাইল দক্ষিণে “বড় সাগরদীঘি”। ইহা প্রায় 

এক মাইল লম্বা ও অদ্দমাইন চওড়। কর্িত 

আছে, এই দীঘি লক্্মণসেন কর্তৃক খোদ্দিত হয়। 

সাগরদীঘির প্রায় ২ মাইল দক্ষিণে “পাতালচণ্তী”। দ্বারবাসিনী 

হইতে পাতালচণ্ডীপর্যাস্ত একটী বুর্ভিক! গড় আছে। 

হিন্দু রাজাদিগের সময়ে সম্ভবতঃ এখানে চণ্ীদেবীর 
পুজ! হইত বলিয়া এই স্তান পাতালচণ্তী বা পাটলা চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ । 
অস্থা(প এই স্থানে প্রস্তরে খোদ্িত চণ্ডীদেনীর মূর্তি পতিত দেখিতে 
পাওয়া যায়। 

দ্বারবাসিনী | 

বড় সাগরদীঘি। 

পাতাল চণ্তী। 



৭৪ এতিহাসিক চিত্র। 

পাতালচণ্তী হিন্দু গৌঁড়ের দক্ষিণ-পশ্চিম দ্বার । ইহার পার্থ দিয়া 

পূর্বক1লে গঙ্গ৷ প্রবাহিত হইত। গঙ্গার তরঙ্গাভিঘাত প্রতিরোধ করি- 

বার জন্য বৃহৎ প্রস্তরে যে সুদৃঢ় জেটি (71০0) 

নশ্মিত ৬ইয়াছিল ঠাহার কিয়ুদংশ এখনও সস্তোষ- 

জনক অবস্থায় বিদ্যমান আছে। 

গড়ের উপরে কতিপয় বুরজ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থান 

ূ "লোহা গড়” বলিয়া খ্যাত। এই স্থান হইতে গঙ্গা- 
বক্ষ বহুদুর পর্যাস্ত দৃষ্টিগোচর হইত । জলপথে 

আক্রমণকারী শব্রসৈন্যের গাতাবধি লক্ষ্য করিবার ইহা উপযুক্ত স্থান। 

সম্ভবতঃ উচ্চস্থান হইতে এক্রপক্ষের উপর গোলাবর্ষণ করিবার জন্য 

বুকুজগুলি নির্মিত হইয়াছিল। 

গঙল্গ। এক্ষণে এইস্থান হইতে প্রায় ১৮।২* মাইল পশ্চিমে সরিয়! 

গিয়াছে, তথাপি অদ্যাবধি এখানে যে একটি জলপূর্ণ 

বস্তুত দহ রহিয়াছে তাহ দেখিলে বোধ হয় এখানে 

কাত্রম পোতাশ্রয় ও বন্দর তৈয়ারী কর! 

জেটী (12101) 

লোহাগড় বুরুজ॥ 

দহ (থাত ), সম্ভবত 

পোতশ্রয় ও বন্দর। 

হইয়াছিল । 

সেনরাজাদিগের রাজত্বকালে গৌড়নগরী কিরূপ স্থুরক্ষিত ছিল এই 

সমস্ত স্থান দেখিলে ভাঙা সহজেই অনুমত হইতে পারে। বল্লালের পর 

লক্ষমণসেন ও বিশ্বরূপসেন বহুকাল যাবৎ পৌগ্.বর্ধন শাসন করিয়া- 
ছিলেন। লক্ষমণসেন প্রবল পরাক্রাস্ত নরপতি ছিলেন। পশ্চিমে কাশী 

ও দক্ষিণে উ৪কল পর্য্স্ত তাহার বিজয়ন্তত্ত প্রোথিত 

ইইয়াছিল। তিনি পণ্ডিতবর্গের অত্যান্ত পৃষ্ঠ-পোষ- 

কত করিতেন। তাহার বদান্ততা সম্বন্ধে “তবকতি-নাসিরিতে” 

লিখত আছে যে, তান অত্যন্ত কম দান করিলেও একলক্ষ কড়ি 

দান করিতেন। পবনদৃত-রচয্সিত! কবি দছিক বলিয়াছেন যে, তিনি 

সেনব্বংশ 1 



পৌও বর্ধনের ঈতিহাস। ৭৫ 

ল্্পণসেনের নিকট হইতে হস্তী ও স্তববর্ণ-নিম্মিত মক্ষিকা-নিবারণকারী 

যন্ত্র দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । শীত-গোবিন্দ-রচয়িতা জয়দেব, ধাহার 

স্থললিত সঙ্গীতে একদিন সমুদয় বঙ্গদেশ গ্রতি ধ্বনিত হইয়াছিল ;_-তিনি 

লঙ্ষণসেনের রাজসভায় বিবাজিত ছিলেন। গোব্দধন, শরণ, উমাঁপতি, 

কবিরাজ, হলায়ুধ প্রভৃতি আরও কতিপয্ন উজ্জ্বলরত্র এই সভার শোভা- 

ব্ধন করিয়াছিল । সেনরাজগণ আপনাদিগকে পরম-বৈষব বলিতেন। 

সম্ভবতঃ পালরাজাদিগের দ্বার! প্রবদ্ধিত বৌদ্ধ-প্রভাবের প্রতিবাদ-স্বরূপ 

ব্রাঙ্মণগণকেও সংস্কতচর্চার পুঠপোষকতা করা স্টাহাদের নীতি-সিদ্ব 

ছিল। এই সময় ভইত্েেই নদীয়ায় টোল স্থাপিত ভইয়াছিল। ১ 

লঙ্মমণসেনের রাজত্বকালের শেষভাগে বস্ত্িয়ার খিলি্ি উত্তর-পশ্চিম 

বঙ্গ জয় করেন এবং গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন 
মুসলমান রাজত্ব । 

(খুঃ ১২০৩ )। মুসলমান বিজয়ের পর পৌওু বর্ধন 
নাম বিলুপ্ত তয় এবং এই সময় হইতে পৌগু,বর্ধন হজরত পাওুয়! 

নামে অভিহিত হইতে থাকে । 

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহম্মদ তোগলকের অত্যাচারমূলক 

কুশাসনের ফলে বগদেশ দিল্লীর অধীনতা-পাঁশ ছিন্ন করে। এই সময়ে 

বাঙ্গালাঁর স্বাধীন নরপতি ভাজি ইলিয়াস সাহ ( খ্ুঃ ১৩৪৩-৫৮) গৌড় 

হইতে পাওুয়ায় রাজধানী স্তানাভ্তরিত করেন। কিঞ্চিদধিক অর্ধ 
শতাবীকাল যাবৎ পাওয়া হইতেই বঙ্গদেশের শাসনকাধ্য পরিচালিত 
তয়' এই সময়ে পাওয়। বিচিত্র কারুকাধ্যথচিত প্রাসাদ ও মসজিদে 

শোভিত হইয়াছিল ! তন্মধ্যে আদিন! মসজিদ সর্ধাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ, ইহা 

সেকেন্দরসাহ কর্তৃক ১৩৮১ খুঈাব্দে নির্মিত তয়। 
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৭৬ এঁতিহাসিক চিত্র। 

দিল্লীর বাদশাহ ফিরোজ তোগলক (খুঃ ১৩৫১-৮৮) ছুইবার 

বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করেন এবং ছুইবারই 

অকৃতকাধ্য হইয়া এ্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। 

এই সময়ে চতদ্দিকে জলঘ্বার৷ বেষ্টিত সুরক্ষিত এক- 

ডালা ছুর্গ বঙ্গনরপাতগণের প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল. দিল্লী সম্রাট. 

অসংখ্য সেনানীর অধীশ্বর হইয়াও এই ধর্দ অধিকীর করিতে সক্ষম 

হন নাই। 

পাওয়া! পুনরায় কিছুদিনের জন্ত ধিন্দুনরপতির শাসনাঘীন হইয়াছিল। 
রাজা কংস বা গণেশ (খুঃ ১৩৮৫-৯২) সাত বৎসর- 

কাল আত কৃতিত্বের সহিত পাওুয়ার মদনদে বসিয়! 

রাজকাধা পরিচালনা করিয়াছলেন। তাহার 

রাজত্বকালে পাওয়া-নগরীর যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া! পড়ে 
এবং হিন্দু-দেবালয় পুনর্ববার মস্তক উত্তোপনপূর্বক অতীত গৌরব- 

ফিরোজ তোগলকের 

আক্রমণ । 

হিন্দুর পুনরভাদয় 
রাজা গণেশ। 

কাহিনীর পুণ্যম্যস্থতি মনোমধ্য জাগরূক করিয়! দেয়। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারন্তে গঙ্গা প্রবাহের দিক্ পরিবর্তন-নিবদ্ধন রাজ- 

ধানী পায়! হইতে গোঁড়ে নীত হয়। এই সময় 
হইতেই পাওুয়ার বৈভব সম্পদ দন দিন লোপ 

পাইতে থাকে ও অবশেষে ইহা শ্বাপদ-সম্কুল বিশাল অরণ্যে পারণত হয় ' 

আজকাল এই স্থানে কাতপয় মুসলমান গৃহস্থ ও সাওতালের বাস, 

অধিকাংশ জমিই পতিত রহিয়াছে--স্থানে স্থানে 

কেবল মৃত্তিকা ও ইষ্টকের স্ত,প এবং পুরিণী গে£চর 
হয়। রাজপ্রাসাদ মস্বজদ ও দরগ! প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ অগ্ভাবধি সহস্র 

সহস্র লোকের মন যুগ্ধ কাঁরতেছে । ইহাদের মধ্যে আদনা মসজিদ, 

একলাখি মস্জিদ ও নুবকুতুব-উল আলমের দরগা বিশেষ প্রসিন্ধ। 

কিছুদিন হইতে এইদিকে গভর্ণমেণ্টের সুদৃষ্টি পতিত হইয়াছে । এই 

পাওুয়ার ধ্বংসারস্ত । 

বন্তমান কাল। 



পৌগু,বদ্ধনের ইতিহাস । 7৭ 

ভগ্ন অট্টরালিকাগুলি রক্ষা করিবার জন্ঃ তাহাদের চেষ্টায় সময় সময় 

ইহাদের জীর্ণ-দংস্কার হইয়া থাকে। 

পাঞুয়ার জলবাধু ইদানীং অতীব অস্বাস্থাকর ম্যালেরিয়৷ রোগের 

আকর। 

পৌগু বর্ধন যেরূপ প্রাচীন স্থান এবং বহু শগান্দী ধরিয়। ইহা যেব্রপ 
বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার লীলাস্থল ছিল, তাহাতে বঙ্গে- 

তিহাসের মধ্যে পৌগু বর্ধন বিশেষ স্তান প্রাপ্ত হইবার যোগ্য এবং ইহার 
একটা সর্বাঙ্গস্ুন্দর ইতিহাস প্রণীত হওয়৷ একান্ত আবশ্তাক। আমর! 

শুনিয়া স্থুখী হইলাম যে, মালদহ-নিবাসী ধরমপুর-জাতীয়-বিগ্ভালয়ের 

কার্য-নির্বাহক সভার সভ্য শীযুক্ত হরিদাস পালিত 

মহাশয় কয়েক বৎসর হইতে এই পুণ্য-কার্য্ে ব্রতী 

হইয়াছেন এবং ইতিহাস-প্রণয়নোপষোগী প্রাচীন 

মুদ্রা, শিলালিপি, প্রস্তর ও তাঘমূর্তি, 'প্রাচীন ভস্ত- 

লেখিত পুথি প্রভৃতি বহু উপকরণেরও সন্ধান পাইয়াছেন। তিনি 

যেরূপ উৎসাহ ও অধাবসায়ের সহিত কারো প্রবুত্ত হইয়াছেন, তাহাতে 

আশা! কর! যায় যে, অল্পকাল মধ্যেই তাহার “পৌগু পর্ধনের ইতিহাস” 

বাহির হুইয়। বঙ্গেতিহাসের একটা প্রধান অধ্যায় উজ্জ্বল করতঃ সমগ্র 

বঙ্গদেশের় একটী অবিকৃত ও সম্পুণ ইতিহাস "প্রণয়নের পথ অনেকটা 

শ্রীযুক্ত হরিদাস পাঁলিত 
মহাশয়ের পৌও বদ্ধনের 
ইতিহাস প্রণয়ন । 

স্থগম করিয়! দিবে। | 

এই সকল স্থান পর্যবেক্ষণ করিয়া কে বলবে, বাঙ্গালী ভীরু ও 

কাপুরুষ ছিল এবং অগ্টাদণ অশ্বারোহীর ভয়ে লক্ষণসেন পলায়ন 

করিয়াছিলেন ? 

নিজের বলিয়া গৌরব করিবার উপঘুক্ত কোন কীর্তি চিহ্ন দেখিয়া! 
ধদি কাহারও নয়ন পরিতৃপ্ত করিবার বাসন! থাকে, তবে তাহাকে মাল- 

দের স্টশান-ভূমিতে ভন্মরাশির অনুসন্ধান করিতে হইবে । কেবল 



৭৮ ূ প্রতিহাসিক চিত্র । 

মালদহুই অতীতের কীর্তিরাশির হ,একটা চিহ্ন বিরলে বক্ষে ধারণ করিয়া 

অগ্তাপি প্রাচীনকালের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে ;__কেদার রায়ের 

সাধের শ্রীপুর ও রাজা রাজবল্লভের রাজনগর পদ্মার তরশপ্রহারে চির- 

দিনের জন্ত ধরাবক্ষ হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে। 

শ্রীবিজয়কুমার সরকার । 

ভারতে ধাতুনিম্মিত মুদ্রার প্রচলন । 
( পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 

দিল্লীর দাসবংশীয় সমাটগণের মধ্যে আলতামস কি তাহার কন্তা 

রিজিয়ার প্রচলিত ধাতব মুক্রাগুলি সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কিছুই দেখা 

যায় না। আলতামসের প্রবর্তিত মুদ্রাগুলির আঁধকাংশই তা এবং 

রোঁপ্যের সংমিশ্রণে এক অভিনব ধাতু প্রস্বত করিয়া নিশ্মিত হইত । 
বালবণের পর দিল্লীর সমাটগণের মধ্যে আর কেহ বৃষ ও অশ্বারোহী 

অহ্থিত মুদ্রা নির্মাণ করেন নাই। আল্লাউদ্দিন স্বীয় খাজত্ব সময়ে উত্তর 

ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে সর্বত্রই বহুপ্রকারের তাত্র-রৌপ্য ও আলতামসের 

হায় মিশ্র ধাতুর মুদ্রা প্রচলন করেন । তাহার প্রচারিত দ্বর্ণ মুদ্রার 

খ্যাও কম ছিল ন1। কিন্তু সেইগুলির স্বর্ণ তত বিশুদ্ধ ছিল না। 

এবং সম্ভবতঃ দেশীয় রাজন্যবর্গের ধনাগার লুগনে প্রাপ্ত স্বর্ণ হইতে 

এই সকল নিম্মিত হইয়াছিল। তাহার পুত্র কুতবুদ্দিন মোবারক 

মুদ্রার আকার পুনরায় চতুষ্কোণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে সাহ!- 
জাহানের রাজত্ব পর্যাস্ত বহুবার মুদ্রার আকৃতি এইরূপ চতুফোণ অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়াছিল। 



ভারতে ধাতুনিন্ষিত মুদ্রার প্রচলন। ৭৯১ 

তোগলক বংশের প্রসিদ্ধ স্থলতাঁন মহম্মদ বিন তোগলক কতকগুলি 

পিত্তল-নিশ্মিতি মুদ্রার প্রচলন-প্রয়াপী হন। এ গুলি রৌপ্যের স্টায় 

সমাদর প্রাপ্ত হউক, ইহাই তাহার অভিপ্রায় ছিল। তিনি তজ্জন্ত উহার 

পৃষ্ঠে প্রজাবুন্দকে উপদেশ প্রদ্দানচ্ছলে নিয়ুলিখিত বাক্য কয়াট লিপিবদ্ধ 

করেন। যথা “সুলতান মহম্মদ বিন তোগলককে সম্মান করিলে সাই 

ভগবানকে সম্মান কর! হয়।” এই বাক্যটির সমর্থনের জন্ত তিনি তাহারই 

পার্থ কোরাণের এই শ্লৌোকটীও অঙ্কিত করাইয়াছিলেন যেমন-_“'ঈশ্বর, 

প্রেরিত পুরুষ ও রাজার আক্ঞ! প্রতিপালন কর।”” এত চেষ্টা সত্বেও 

তাহার পিত্তল-মুদ্রাগুলি রৌপা মুদ্রার স্তায় কেহ গ্রহণ করিতে সম্মত হন 

নাই। তাহার মৃত্যুর পর তোগলকাবাদের দুর্গীভ্যন্তরে রাশি রাশি পিত্বল- 

মুদ্রা শ্ত পীকৃত অবস্থায় পড়িয়া! থাকিতে দেখা গিয়াছিল। 

মহম্মদ তোগলকের নিশ্মিত মুদ্রাগ্লির আর একটা বিশেষত্ব ছিল এই 

যে, তিনি মুদ্রাগুলির অপর পৃষ্ঠে স্বীয় নামের পরিবর্তে মুদ্লমান জাতির 

সম্মানিত মিসর প্রদেশের ভূপতির নাম অঙ্গিত করিয়াছিলেন। 

অতঃপর ভারতবর্ষে লোদী বংশের আবিভাব হয়। তাহাদের 

প্রচারিত মুদ্রাগুলিতে তেমন বিশেষত্ব দেখা যায় না। ১৫২৬ খ্রীঃ অব 

বাবর ইব্রাহিম লোদীর হস্ত হইতে ভারত সিংভান কাড়িয়া লন। সেই 

সমগ্র হইতেই মুদ্রানির্মাণ-প্রণালীর প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়[ছিল। 
বাবর-পুত্র হুমায়ূনের প্রতিদ্বন্দী শেরশাহ এই উন্নতি বিধান করেন। 

সেই সময় হইতে ১৮৩৫ শ্রীঃ অবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকাল 

পর্য্যন্ত এ প্রণালীতেই মুদ্রা নিশ্মিত হইয়। আসিয়াছে । বর্তমান ব্রিটিস 

রাজত্বের কালে সে পদ্ধতি অন্ুশ্যত হইয়া থাকে । শেরশাহ মিশ্র ধাতু- 

নির্দিত মুদ্রার প্রচলন রহিত করিয়া স্থগঠিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাত্্র মুড! 

সকল নির্দিষ্ট ওজনে ও নিষ্গিষ্ট মূল্যে সর্বত্র প্রচারিত করেন। তাহার 
রৌপ্য-সুদ্রা গুলির পরিমাণ ১৮০ গ্রেইন ছিল। তন্মধ্যে প্রতি মুদ্রাতেই 



৮০ এঁতিহামিক চিত্র। 

১৭৫ গ্রেণ বিশুদ্ধ রৌপ্য প্রদত্ত হইত। বর্তমানেও এই রীতিই অবলম্বিত 
হইয়াছে । উহার পৃষ্ঠে আরবী ও নাগরী ভাষায় রাঁজার নাম অঙ্কিত হইত। 

আকবর রাজত্বের প্রথম ভাগে যে সকল স্বর্ণ ও রৌপা মুদ্রা প্রচলিত 
তয় সেগুলি শেরশাহের অনুকরণে যুদ্রিত হইলেও তদপেক্গ। কিঞিৎ বৃহৎ 

ছিল এবং দেগুপি আরবী শ্লোকাবলীতে পুর্ণ থাকিত। তাহার পরের 

প্রচারিত মুদ্রাগুলির পরিধি অনেক ক্ষত । 

উদার-হৃদয় আকবর বভু-দশ্বেয় সমন্বয়ে ভারতে এক নবধর্ম্- 

প্রচারে যত্ববান হন। তিনি সেই নব-ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের দ্বিবস হইতে 
এক নব শক ব| নব অব গণন! করিতে আরম্ভ করেন। তাহার 
পরবর্ত মুদ্রা-সমূহে -এই নব অবের সন্নিবেশ দেখা যায়। ইং ১৫৫৬ 
থুঃ অবের ফেব্রুয়ারী হইতে এই নব অবের স্ুত্রপাত হয়, এই সন 
হইতেই উহার ১ম অব বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকে । এতদ্বাতীত 
এই সকল মুদ্র/-সমৃহে আরবের চান্দ্রমাসের পরিবর্তে পারস্তের স্ুর্ধ্য 
মাসের উল্লেখ দেখা যায়। আকবরের প্রবর্তিত বহু মুদ্রার গাত্রে 
“আল্লা! হো আকবর” এই দ্বি অর্থ বোধক বাক্য অঙ্কিত থাকিত। 

তাহাতে আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ বা আকবরই আল্লা এই উভয় অর্থ 

হদয়গম হইত। আকবর তাহার পুত্র জাহাঙ্গীর ও পোত্র 
সাহাজাহানের ন্যায় কোন বস্তর প্রতিকৃতি অস্কিত করিবার পক্ষে 

কোরাণের নিষেধাজ্ঞায় কর্ণপাত করিতেন না। তাহার প্রাসাদের 

প্রাচীরাবপী নানা চিত্রে স্থশোভিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার 
প্রবর্তিত মুদ্রাগুলির মধ্যে কণ্চৎ প্রতিকৃতির ব্যবহার দেখা যায়। 
আকবরের প্রচারিত আরও কতকগুলি মুর্খী আছে, সমচতুফ্ষোণ সেগুলির 
এবং মেগুলির কোণ-সমূহে মহম্মদের প্রধান চারি অন্থচরের নাম দেখ! 
যায়। ভবিষ্যতে ভারতের নরন।রীগণ পররূপ মুগ্রা পবিত্র কবচের, 
সায় স্বীয় অঙ্গে ধারণ করিতেন । আকবরের সুবিস্তত রাজ্যে যথেষ্ট 



ভারতে ধাতুনির্মিত মুদ্রার প্রচলন । ৮১ 

ুদ্রা প্রচলনের জন্ত তিন প্রায় ৭০টা মুদ্রাশালা সংস্থাপিত 
করিয়/ছিলেন। | 

আকবরের পুজর জাহাঙ্গীর প্রথমতঃ মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে সর্বতো- 

ভাবেই প্রায় পিতার অন্নকরণ করিয়াছিলেন। শুধু পিতার প্রবর্তিত 

নব শকের পরিবর্তে ভাহ।দের চির প্রচপিত পুরাতন মুসলমান শকেরই 

পুনঃ প্রচলন করেন । মুদ্রার গাত্রে পিতার অনুকরণে ছুই পংস্তি 

পারস্ত কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। তীহার রাজত্বের সময়ে কোনরূপ 

তাঅ.মুদ্র! মুদ্রিত হয় নাই। সেই সময়ে শেরপাহ ও আকবরের সময়ের 

যথেষ্ট তামশাসন বিমান থাকাতেই উহ মুদ্রণের আর প্রয়োজন হয় নাই। 

জাহাঙ্গীরের নিম্মিত ্বর্মুদ্রাগুলি বস্ততই নয়নমুগ্ধকর ছিল। 

শ্বীয় প্রণফিনী নুরজাহানের গ্রতি তাহার গভীর প্রেম তাহাকে 

তাহার রাজত্বের শেষভাগে মুদ্রা-গাত্রে স্বনামন্তিত গ্রণক্রিনীর নাম 

অঙ্কিত করিতে প্ররোচিত করিয়।ছিন॥। মুসলমান ঝদসাহগণের মধ্যে 

জাহালীর ব্যতীত আর কাজেও মুদ্রাগ!ত্রে স্বীয় প্রতিমূর্তি অঙ্কিত 

করিতে দেখা যায় না । ই*হার নানাপ্রকার অবস্থার -প্রতিক্লতিই 
উহাতে দেখিতে পাওয়া বায়। তন্মধ্যে পাঁন-পাত্র হস্তে সিংহা- 

সনে উপথ্ডি গ্রতিমৃত্তি তাহার মনিরাশক্তিরই পরিচয় প্রদান করে। 

'এতদ্থ্যতীত কৌন কোনও মুদ্রার মাসের ন।মের '“রপর্তে সেই মাসের 

'নর্ণয়কারি-রাশিচক্রস্থিত জন্তর আকৃতি দেখিতে পাওয়া বায়। যেমন 

করোয়াদ্দিন ( বৈশ'খের ) পরিশর্টে মেষ আর্দিবিচি গত (গোষ্টের) পরিবর্তে 

বুষ ইত্যাদি অঙ্কিত হইত । জাহান্দীরই একমাত্র 'এই পথার উদ্ভাবনকারী 

আর কোনও বাদশীহই তাহার অনুসরণ করেন নাই। 

সম্রাট সাহজাহানের প্রবর্তিত মুদ্রা-সমূহে তাহার পিতা জাহাঙ্গীরের 

এই সব খেয়াল পরিলক্ষিত হয় নাই। তিনি অতি অন্ন-সংখাক 
তাত্র-মুদ্্র। মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহা প্রবর্তিত আর এক প্রকার 



৮২ র এঁতিহাসিক চিত্র । 

শ্বেতবর্ণের পিত্তল-নির্দিত চতুফ্ষোণ মুদ্র। দেখিতে পাঁওয়। যায় । সেগুলি 

সম্ভবতঃ বদ্ধে-প্রদেশে পর্ত,গীজদিগের প্রবর্তিত মুদ্রা! সকলের প্রচলনের 

ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য নির্মিত হইয়াছিল |* 

ধর্দোন্মত্ত ওরঙ্গজেবের প্রবর্তিত মুদ্রাগুলি কর্কশ ও সৌন্দর্্যহীন 

ছিল। অবিশ্বাসীর হত্তে পতিত হইবে বলিয়া, তিনি অপর বাদশাহ- 

গণের কোরাণের প্লোক উহাতে অঙ্কিত করেন নাই। শুধু এ সকল 

মুদ্রার গাত্ে সুদ্রাশলের নাম (লিখিত থাকত । | 

উরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগলবাদশাহদিগের অস্কিত মুদ্্রাসমূহে উল্লেখ- 
যোগ্য কোন বিষয় দেখা যায় না । কেবল রাজ্যের নানারূপ গোল- 

যোগ সত্বেও মুদ্রাগুলি তাহাদের সৌন্দধ্য পরিমাণ ও পরিচ্ছন্নতা অটুট 
রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর ১৭১৭ খু; অবে ইষ্ট-ইও্ডিয়। 

কোম্পানি তদানীন্তন বাদশাহ হইতে বম্বে-প্রদেশে মুদ্রা নিম্মাণের 

অনুমাত প্রাপ্ত হন এবং পরিশেষে ক্রমে ১৭৪২ খুঃ অব আর্কট 

নগরে ১৭৫২ থৃঃ অন্দে কলিকাতায় মুগ্রা-নিম্মাণের অনুমতি প্রাপ্ত 

কইয়। যে সকল মু্র। নিন্মাণ করেন, সেগুলি মোগলদিগের অনুকরণেই 

মুদ্রিত হইয়াছিল, ৫কেবল অপর পৃষ্ঠে (01100066911 200 1190) 

সিংহ ও অশ্ের ভ্তায় জন্ত বিশেষের প্রতিক্ূতি দেখ! যাইত। কোম্পানি 
পরিশেষে বারাণশী, ফরাক্কাবাদ ও অন্যান্ত স্থানেও তশ্কশাল! স্থাপন 

করেন। 
অতঃপর কোম্পানি তদানীত্তন শাসন কর্তৃবিভাগ হইতে বাদশাহী 

চুমুদ্রর অনুকরণে মুদ্রা নির্মাণ করিতে আদিষ্ট হন এবং সেই সময় 
হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত এরূপ মুদ্র৷ নি্শীণ করেন। ১৭৯৩ থৃঃ অবে 

*্. 568 50919. 01 09172. 80192 [20010 ১০০ 79195, (১.7 791. 11, 

9 51901077059 €00) ] 807০ ২, &, ৪ 1882, 



তারতে ধাতুনিগ্লিত মুদ্র।র গ্রচলন। ৮৩ 

কলিকাতার সুদ্রাশাল! হইতে শাহা আলম বাদসাহের নামাক্কিত 

মুদ্রার অনুকরণে এবং মুশিদাবাদ হইতে উক্ত বাদশাহের ১৯ বর্ষ 

রাজত্বকালের প্রচিত সিক্কার অনুকরণে মুদ্র! নির্মিত হয়। এই গুলি 

সিক্কা রূপা বলিয়াই অভিহিত হইত) কিন্ত ফরাকাাদ হইতে উক্ত 

বাদশাহের ৪০ বর্ষ রাজত্বকালের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রণ প্রচলিত 

হইতে দেখ! গিয়াছিল। 

১৮৩৫৬ খৃঃ অবে কোম্পানি বাদশাহের নামের পরিবর্তে ৬1112) 

মন্তকাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলিত করিয়া, তাভাদের পূর্বব-প্রচলিত মুদ্রীগুলির 

প্রচলন রহিত করিয়া দেন। এই সকল মুদ্রার ওজন ১৮০ গ্রেণ 

(১ তোলা) ছিল । তন্মধ্যে ১৭৫ গ্রেণ খাঁটা রৌপ্য প্রদত্ত হইত । তদবধি 

বর্তমান সময় পর্য্স্ত এরূপ ওজনেই মুদ্রা নির্মিত হইয়া আসিতেছে। 

বর্তমান সময়ের মুদ্রাগুপিতে আমাদের সমাট. চ/210 ৬1] 

মস্তক মুদ্রিত হইয়া থাকে। তৎপুর্বে জগতমান্য মহারাণী ভিক্টোরিয়া 

মস্তক অঙ্কিত হইত। এই সকল মুদ্রা এক্ষণে সর্বত্র ব্যবহৃত 

হইতেছে । 

বঙ্গ, মালোর, জোয়ানপুর,গুজরাষ্ট্র প্রভৃতির স্বাধীন মুসলমান নরপতি- 

গণ সময় সময় যে সকল মুদ্রা নিন্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি দিল্লীর 

প্রচলিত মুদ্রার অন্ুকরণেই নির্মিত হইত এবং সেইগুলিতে তেমন 

বিশেষত্ব কিছু দেখ যায় না। আদামের আহোম বংশ একপ্রকার 

স্থগঠিত অষ্টকোণবিশিষ্ট মুদ্রা নির্মাণ করিতেন। 

অষ্টাদশ শতাবীর প্রারভ্ে মোগলবংশের অধঃপতনের সহিত 

ভারতের বিভিন্নপ্রদেশে যে সকল দেশীয় নুপতিবুন্দের অভ্যাখান 

ঘটিয়াছিল, তাহাদের প্রচারিত মুদ্রাগুলির গঠন-প্রণালী বড়ই কর্কশ 

ছিল। পরিশেষে তাহাদিগের অধিকাংশকেই ব্রিটিশ মুদ্র। গ্রচলন করিতে 
দেখা গিয়াছে । 



৮৪ | এঁতিহাপিক চিত্র। 

কোম্পানীর রাঁজত্ব সময়ে পর্ত,গীজগণ গোয়া, ডেনিসগণ টাঙ্ুবার, 
ডচগণ পলিকট ও টিটুকরিন প্রদেশ এবং ফরালীগণ পণ্ডিচারিতে স্ব প্ৰ 

প্রক্রিয়ানুরূপ মুদ্রা প্রচারিত করেন। এই সকল মুদ্রার যথাযথ বিবরণ 

110 7117010751070এবং শিখিত পুস্তকে দেখা যায় । ডেনিসগণের প্রচলিত 

মুদ্রা এক্ষণে সম্পূর্ণ দ্রষ্পাপা হইয়া উঠিয়াছে। ১৬৪০-৮৭ খ্রীঃ অব্দের 
মধ্যে তাহার! কতক গুণি সীদ মুদ্রার 'প্রচণন করেন। ইংরেজ ও ভচগণও 

ধন্বপ মুদ্রার গ্রচলনে বিরঠ হ্ইস্সাঞ্চিলেন না। ফরাসীর্দিগের প্রবর্তিত 
মুদ্রাগুলিতে কুরুট 11010-00 115 অঙ্কিত দেখা যায়। 

শ্রীমমলেন্দু গুপ্ত । 

মুনলমান রাজত্বে হিন্দুর প্রতিপত্তি । 
মুসলমান রাজত্ে হিণ্দের কি রকম প্রতিপত্তি ছিল, এই !ব্ষয় 

জানিতে হইলেই আমাদিগের ইতিহাস পাঠ করা দরকার, কিন্তু অধুন। 

আমাদের দেশে মেসকশ ইতিহাস মুখস্থ করান হয় তাহা ভারতবর্ষের 

নিশীগ-কালের একটা ঢঃন্বগ্ন কাহিনী মাত্র, কোথ। হইতে কোন [বিদেশী 

জাতি আসল কাটাপাটি শারামাপি করিয়া মারল, ছেলে বাপকে খুন 

করিয়া সিংহাসন অপিকার রিল, পাঠান মেগল রাজত্ব করিল তৎপরে 

ইংরাজ মাসগন। রাজদণ্ড কাঁড়িয়া ল£ল, ক্রমে ক্রমে দশ বারজন গবর্ণর 
ঞ্েনেরল. ভারতে রাজকাধ্য পাৎচালন করিতে আপিল আবার চলিয়। 

গেল। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত ইতিহাস পাঠ করা হইল ন। কাজেই আমরা 

প্রকৃত ইতিহাস জানিতেও পারি ন।। তখনকার সময়ে যে কাটাকাট 

মারামারিটাই ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার ছিল তাহা নছে, হইতে 



মুদ্লমান রাজত্বে হিন্দুর গ্রতিপত্তি। ৮৫ 

পারে যাহারা রাজত্ব করিতেছিল তাহাদের রাজত্ব ধ্বংস হইল ইহ তাহা- 
দের পক্ষে গ্রধান ঘটন। কিন্তু আর্য/দিগের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট ইতিহাস 

নছে। ঝড়ের দ্রনে যে পথিকের নদীতে নৌক! ডুবিয়াছিল সেই 

পথিকের পক্ষে সেই ঝড়ই সেই দিনকার প্রধান ঘটন। কিন্তু যদি কোন 

গৃহস্থের ঘরে সেই ঝড়ের সময জন্ম-মৃত্যুর কোন নথ ঝ ছঃথ প্রবাহিত 

হইয়! থাকে, তাহ! হইলে দেই গৃহস্থ্বের পক্ষে মেই ঝড়ের চেয়ে এ জন্ম- 

মৃত্ার কথাটাই অধিক ম্মরণযোগ্য । হইতে পারে প্রথম পাণিপথের 

দ্ধ পাঠান ও মোগলদিগের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয়, কিন্তু আর্যদিগের পক্ষে 

কবীর, নানক প্রভৃতির জন্মদিনই অ।ধক স্মরণীয় বিষয় । 

ইতিহাস আলোচন। করিলে দেখা যায়, মুসণমানের! খর: ৬৬২ অরে 

ভারতবর্ষে প্রথম প্রবেশ করেন। তখন তাহার ভারতবর্ষে প্রবেশ করি- 

লেও তানাদের ধর্ম এদেশে বদ্ধমূল হয় নাই। তখন পর্যন্ত হিন্দুধর্মের 

যথেষ্ট প্রাধান্ত ছিল, বৌদ্ধ নৃপতিদের সময় হিন্দুধন্্ কিছু মলিন হুইয়! 

পড়িয়াছিল; তৎপর মহাত্মা শঙ্করাচাধ্য দ্বার! হিন্দুধর্মের যে পুনরুখান 

সাধিত হইয়াছিল, মুসলমান আক্রমণের প্রথম অবস্থায় ভারতের হিন্দু 

ধন্মের প্রভাব সেইরূপই বিরাজমান ছিল। কিন্তু স্থুলতান মামুদের 

আক্রমণের সহিত ভারতের অনৃষ্ট-বিধাতা আর্যদগের প্রাতকুল হইলেন। 
এই মময় হইতেই মুসলমান দ্বারা আধ্যদিগের সনাতন ধন্ম নষ্ট হইতে 

আরম্ত হইল। মহাত্মা! শঙ্করাচার্ধ্য যে কষ্ট করিয়! হিন্দুধর্মের পুনরুখান 

সাধন করিয়াছিলেন, সুলতান মামুদের ভীষণ অত্যাচারে তাহার পতন 

হইতে আরম্ভ হইল। সেই সময় মুসলমানদের বিশ্বাস ছিল যে,হিন্দুদিগের 
ধন নষ্ট করিতে পারিলেই তাহাদের পুণ্য ও গৌরব বৃদ্ধি হয়। মুসলমান- 
গণ এই সময়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও তাহারা রাজকার্ধয 
পরিচালনা করিতে ছিলেন ন1। তখনও ভারতবর্ষ হিন্দুরাজাদের অধীনই 
ছিল। কিন্ত যে দিন দৃশহতী-তীরে হিন্দু-বীর পৃথথীরাজের মৃত্যু হইল 



৮৬ গ্তিহাসিক চিত্র। 

এবং বিজয়-লক্ষমী মুদলমানদিগের অঙ্কশায়িনী হইলেন সেই দিন হইতেই 
ভারতবর্ষের গ্রকৃত অধঃপতন হইল। সাহাবদ্িনের বিদ্গর-পতাক। 

ভারতে পৎ পৎ শব্দে উড়িতে আরম্ত করিল । এই সময়ে মুসলমানগণ / 

আর্ধ্যদিগকে যথেষ্ট ঘণ! করিতেন এবং তাহাদিগের ধর্ম নষ্ট করিবার জন্ত . 
যথেষ্ট চেষ্টা! করিতেছিল এবং মুসলমানদের চেষ্টা আংশিক রূপে ফল- ৷ 
বতীও হইয়াছিল। পাঠান রাজত্বের প্রথম অবস্থায় হিন্দুদিগকে অনেক 

কষ্টেই কালাতপাত করিতে হইয়াছিল, সে সময় হিন্দু মুসলমানের 

ভিতরে বথেষ্ট বিদ্বেষভাব ছিল এবং বিজিত ও বিজেতার ষে পার্থক্য 

থাকে তাঁছা। সম্পূর্ণজপে বিরাজমান ছিল.। কিন্তু পাঠানের। ভারতবর্ষের 
সমন্ত স্থান জয় করিতে সক্ষম হয় নাই, ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই সে 

সময় হিন্দুদিগের অধিকার ছিল, মুসলমানদিগের আধিপত্য তংকালেও 

দিল্লীর চতুষ্পার্থেই প্রায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই সময় হিন্দুগৌরব কবীর, 

বল্লভাচার্যয, রামান্্জ, রামানন্দ, চৈতন্ত প্রভৃতি মহাত্ম! জন্মগ্রহণ করেন। 

পাঠান রাজত্বের সমন্ন কাশ্মীরে শৈব মতাবলম্বী হিন্দুর্দিগের অধিকার 

ছিল, পাঠানের। এনস্কানে আপনাদের আধিপত্য বন্ধমুল করিতে পারেন 

নাই। রাজপুতনা, মিবার, মারওয়ার, বিকানের, যশল্সীর প্রভৃতি হিন্দু- 

রাজ্য ন্বতন্ত্রতা রক্ষা! করিয়। আঁসিতেছিল, মুসলমানদিগের পুনঃ পুনঃ 
আক্রমণেও এ্রীসকল রাজ্য স্বাধীনতা-বর্জিত হয় নাই। দক্ষিণাপথ, 

জ্রাবিড়, তৈলঙগ, কর্ণাট প্রতৃতি স্বানেও হিন্দুরা পাঠান রাজত্বের কতক 

সময় পর্যাস্ত স্বাধীনত! রক্ষা, করিয়! আসিতেছিলেন। মহীশুর রাজ্যের 

হিন্দুরা জার! ক্রমাগত €* বৎসর যাবৎ সুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
স্বাধীনতা বজায় রাখিতেছিলেন, কিন্ত ক্রমে মহারাষ্ট্রে হিপুরাজোর 
বিলোপ খটে, দক্ষিণাপথে বিজয়নগরে হিন্দুরাজগণ বিশেষ প্রতিপত্তির 

সহিত রাজত্ব কর্িতেছিলেন এবং তীছার! অনেক দিন যাবৎ স্বাধীনত! 

রক্ষা করিয়াছিলেন । দক্ষিণাপথে মুসলমানগণ আধিপতা স্থাপন করি- 



মুসলমান রাজত্বে হিন্দুর প্রতিপত্তি। ৮৭ 

লেও হিন্দুদিগের অবস্থা মদ? ছিল না। প্রধান প্রধান রাজ কার্যোর 

তার হিম্বুদিগের উপরই হস্ত ছিল। হিন্দুরা" রাজস্ব আদায় করিতেন 
এবং উহ! রাজকোষে জম। দিতেন। হিন্দুরা সেনাপাতির পদেও অধি- 

ষিত ছিলেন, এ সময় হিন্দু ও মুসলমানের বিদ্বেষভাব অনেক পরিমাণে 

লাঘব হইয়াছিল। 

মুসলমান অধিকারে বাদ করিয়৷ হিন্দুর। একেবারে নির্জাব 
ছিলেন না, অনেক হিচ্ছু সেনাপতি দেশ-বিজয়কার্ষ্যে সহায়তা করিয়া 

অনেক সময় জাক্সণীর প্রাপ্ত হইতেন, কেবল ষে হিন্দুরা মুললমানদের 

দাসত্ব করিতেন তাহা নহে, মুসলমানগণও হিন্দুদের অধীনে কার্ধ্য 

করিতেন। নুসলমানতৃত্যগণ যে হিন্দুরদিগকে যথেষ্ট ভক্তি করিতেন। 
বাহামনী-রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলেই ইহার সাক্ষ্য পাওয়! যায়। 

যদিও মুসলমানগণ হিন্দুদ্দিগকে ধর্মচুুত করিবার অন্ত যথেষ্ট চেষ্টা 
করিতেন তথাপি আবার মুসলমানের ভিতরেও অনেকে হিন্দুধর্মের 

উজ্দল মহিম1 দেখিয়! হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাবান্ হইয়াছিল, অনেক 

মুসলমান বৈষ্ঞবধর্থ গ্রহণ করিয়া পরম বৈষুব বলিয়া খ্যাতিলভ 

করিয়াছিল। পাঠান-রাঞত্বের সময় উড়িষ্যায় হিন্দুদিগের অধিকার 

ছিল। বঙ্গদেশ যদিও গৌড়নগর বক্তিয়ার খিলিজী দ্বারা অধিকৃত 

হইয়াছিল বলিয়া, প্রতিহাসিকেরা বলিয়া থাকেন, তথাপি বিষুপুর, 

পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাজাদের প্রাধান্ত বিস্তৃত ছিল। ন্ুন্দর- 
বন সন্নিহিত স্থানে স্বাধীন হিন্দুরাজগণ রাজত্ব করিতেন, আগর- 

তল! এবং কোচবিহারে স্বাধীন হিন্দুরাজাগণ নিজেদের প্রতিপত্তি 

বজায় রাখিয়াছিলেন । এই সময় পাঠানদিগের সৌভাগ্যরবি 
অস্তমিত হইলে বিজগ্নলক্মী মোগলদিগের অস্বশায়্িনী হইলেন। ভারতা- 

কাশে মোগলদিগের বিজয়পতাক! পত পত শব্দে উড়িতে আরস্ত 

করিল। ভারতে মোগল রাজত্বের প্রথম সময়েই ফতেপুর সিকরির 



৮৮ | .... প্রতিহাসিক. চিত্র। 

'যুদ্ধে হিন্দুদিগের অনেক প্রীধান্ত বিনষ্ট হইল এবং এই পতনের পর 

হইতে হিন্দুদিগকে অধঃপতনাভিমুখে লইয়া! চলিল। যদিও মহারাষ্ট্র 
'শক্তি-গ্রভাবে দেশে নুতন প্র।ণ আসিয়াছিল, কিন্তু তাহা অতি অন্ন 

সময় স্থায়ী হইয়াছিল মীত্র। বাবর, হুমীযুন, সেরসার রাজত্বে হিন্দু- 

দিগের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয় নাই। আকবরের 

রাজত্ব হিন্দুদিগের পক্ষে যথেষ্ট স্মরণীয় । য'দও “তহাসিকেরা বলিয়া 

থাকেন যে, আকবরের রাজত্বকালে হিন্দুরা যথেষ্ট সুখে কালযাপন 

করিয়াছেন, কিন্তু এ সুখের অর্থ বোঝ! হুঃসাধ্য। বন্দীকে লৌহু- 

শৃঙ্খলে বন্ধ করিলে ষে যন্ত্রণা, স্বর্ণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেও সেই যন্ত্রণ। ৷ 

আকবরের রানত্বকালে হিন্দুদিগের ভিতরে ছুই রকমের প্রতিপত্তি 

বজায় ছিল। প্রথমত: এক নিয়ভ্তরের প্রতিপত্তি, মানসিংহ প্রভৃতি 

নৃপতিগণ যাহ। লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ উচ্চতর স্তরের প্রতিপত্তি 

যাহার উপমাস্তল ম্বদেশপ্রাণ মহারাণা বীরশ্রেষ্ট প্রতাপসিংহ। আক- 

বরের রাজত্ব-সময় হিন্দুদের যথেষ্ট 'প্রতিপত্তি ছিল যটে, কিন্তু যে 

গ্রুতিপত্তি মানবকে প্রকৃত মনুযাত্বের পথে যাইতে বাধ! দেয়, তাহা 

কি প্রকৃত উন্নতি এবং তাহাই কি বাঞ্চনীয় । যাহা হউক, এ্রঁতিহাসিক- 

দের মতে হিন্দুগণ সে সময় বেশ স্থুথেই কালাতিপাত করিয়াছেন। 

প্রায় সকল প্রধান রাজকার্ষ্যই হিন্দুগণ সমাপীন ছিলেন। সামান্ত 

সৈনিকের পদ-_সেনাপতির পদ পর্য্স্ত-_-আর এদিকে সামান্ত মুন্দীর পদ 

হইতে প্রধান মন্ত্রীর পদ পর্য্যস্ত সকল স্থানেই হিন্দুরদিগের অধিকার 

ছিল। এদিকে আবার বীরকেশরী প্রতাপসিংহ স্বীয় অমানুষিক 

ধৈর্যা, সহিষুণতা ও বীরত্ব দ্বার! স্বাধীনতা বজায় রাখিতেছিলেন। 
এই সময়ে বঙগদেশে যশোহরের প্রতাপাদ্দিত্য, বিক্রমপুরের কেদার 

'গ্নায় গুভভতি বীরপুরুষের! হিচ্ছুদের বিশেষ গৌরবের পরিচয় দিতে 

ছিলেন। মুসলমানগণ দেশের সম্রাট হইলেও অনেকস্থানে হিন্দুদের 



মুসলমান রাণ্ত্বে ছিন্দুর প্রতিপত্তি । ৮৯ 

| উপরই দেশের শ্স্ত-স্থাপনের এবং রাজকাধ্যের ভার ছিল। এই 
সময়ে রাণী ছুর্থীবতী হিন্দুদিগের বিশেষ গৌরধের পরিচয় দেন। 
যদিও তিনি যুদ্ধে পরাজিত হুইয়াছিলেন, তবু আর পথাস্ত বুনেল- 
খণ্ডের স্ৃতগণ তাহার বীরত্ব-কাহিনী গান করিয়া বেড়ীন। এই 

সময়ে বাঙ্গালীরা সবিশৈষ পরাক্রমশালী ছিলেন, বঙ্গদেশে ১২জন 

প্রধান জমিদার ছিলেন, ইহার! ভূইয়া বলিয়া কথিত হইতেন। ইহা 
দিগের হুর্গ ছিল, রণপোত ছিল, পদাতিক, নৌকা, কামান প্রভৃতি 

ছিল, ইহার! যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিতে কুঠিত হইতেন ন1। 

ভূইয়াগণ যুদ্ধের সময় সম্াকে সৈ্গ প্রভাত দ্বারা সাহায্য করিতেন। 

ইহারা প্রথমে গৌড়ের অধিপাতির অধীন ছিলেন, তৎপরে স্বাধীন 

হন। ইহারা কাহাকেও কর ।দতেন না এবং কাহারও অধীনতা স্বীকার 
করিতেন না। এই সময়ে বঙ্গদেশে কাশীরাম দাস, মুকুন্দরাম, 

রামপ্রসা্, ভারতচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহাত্মাগণ জন্মগ্রহণ করেন। কাশী- 

রাম দাস অতি প্রাঞ্জল ভাষায় মহাভারত রচনা করিয়। গিক্সাছেন। 

কেহ কেহ বলেন, ক্তিবাসও এই সময় জন্মগ্রহণ করেন কিন্ত 

এতিহাসিকদিগের এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কৃত্তিবাস পাঠান 

কি মোগল রাজত্বের সমন জন্মগ্রহণ করেন, তাহ। নির্দেশ কর! কঠিন। 

যাহ! হউক, এই সময় হিন্দুদিগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। আক- 

বরের রাজত্বকাল হইতে সাহাজাহানের রাজত্বকাল পর্যযস্ত হিন্দুগণ 

একভাবেই ছিলেন। তাহারা উচ্চ রাজকার্ষ্যে পূর্বের স্তায়ই বিরাজ 

করিতেছিলেন। তবে আওরঙ্গজেবের সময়ে হিন্দুগণ একটু বিদ্বেষ 

চক্ষে পতিত হন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তখনই আবার হিন্দুদিগের 

উচ্চতরের প্রতিপত্তি আরম্ভ হইল । আওরঙ্গজেবের সময় হইতেই 

মোগল রাজত্বের অধঃপতন আরম্ভ হয়। এ্রঁতহাসিকের৷ বলেন যে, 

হিন্দুদিগের উপর অন্তাযর় বাবছারই এই পতনের কারণ। হিন্দুগণ 



৯৪ এ্রতিহাসিক চিত্র। 

পরাধীন অবস্থায় থাকিলেও স্তাহার! রাজ্যের যথেষ্ট উপকার করিতেন, 

বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষা! এবং দেশের অস্তঃশক্র ও বছিঃ- 

শক্র দমন করিতে সর্বদ। চেষ্টা করিতেন। আওরঙ্গজেবের খারাপ 

ব্যবহারে হিন্দুর! অত্যন্ত ক্ষু্ধ হন এবং সেই, সমন্প হইতে মুসলমান 

শাসন কর্তার নিজ নিজ দেশে শ্বন্ব প্রধান হইতে আরম্ভ করেন। 
পরাক্রান্ত হিন্দু-রাজগণ ইহাতে কোন বাধা দেন নাই এবং সেই 

সময়ে হিন্দুদের উচ্চন্তরের প্রতিপত্তির স্্ঠন! হয়। মহারাষ্ট্রকুলে শিবাজী 

অম্মগ্রহণ করিয়! হিন্দুদের সৌভাগ্য বুদ্ধি করেন এবং এই সময় শিখেরাও 

বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠেন । এ্রতিহ্থাসিকেরা বলেন যে, মহ্ারাস্্ী 

য়েরা ুর্যয বংশোদ্ভব। যাহা হউক শিবাজী হইতেই তাহাদের রাজত্বআরস্ত 

হয়। মহারাষ্ট্রীরগণ ১৬৬২ খৃঃ হইতে ১৭৬১ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এই 
সময়ে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই হিন্কুদিগের প্রতিপত্তি বজায় ছিল। 

মহা রাসত্বীয়গণ, শিখগণ এবং রাজপুতগণ উচ্চতর প্রতিপত্তির পরাকাষ্ঠ! 

দেখাইতেছিলেন। আলিবর্দি থা এবং সিরাজউদদৌল্লার, শাসনকালে 
বজদেশের হিন্দুগণ যদিও নিয়স্তরের প্রতিপত্তি দেখাইতেছিলেন, তথাপি 

তাহা ইতিহাসের বিশেষ উল্লেধ যোগ্য ঘটন।। হিন্দুগণ এই সময় যথেষ্ট 

ক্ষমতাপন্ন ছিলেন ভারতে মুসলমান রাজত্ব অধিকারের পর আর এইরূপ 

প্রতিপত্তি লাভ হয় নাই । এই সময়ে হিমালয় হইতে কুমারিক! পর্য্স্ত 
মহ্থারাই্রীয়দের ভয়ে শঙ্কিত হইত, তাহারা দিলীর সিংহাসন পরধ্যস্ত 

অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৭৬১ খৃঃ কিন্তু তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধে 
মছারাস্্রীয় শক্তি পরাভূত হওয়ার পর হইতেই হিন্দুদিগের পতন 
আরম হয়। 

শ্রীজশ্বিনীকুমার গঙ্গোপাধ্যায় । 



ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের 

, উপাদান । 
| ( মাঘ সংখ্যা হইতে অন্ুবৃ্ত ) 

উ। মুসলমান দিগের পুস্তক সমূহ-_-ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্বুরাজ্যের 

স্বাধীনতা ক্রমশঃ মুসলমানদিগের দ্বারা ন্ট হয়। ই'হার্দিগের মধ্যে 

ইতিহাস লিখিবার রীতি প্রচলিত ছিল । 'এবং উহা হইতে তাহাদিগের 

লিখিত অনেক আরবী ও পারশী ভাষার পুস্তকে আমাদিগ্নের দেশের 

ভিন্ন ভিন্ন হিন্দু-রাজ্যের পুরাতন বৃত্তান্ত বিশেষর্ূপে অবগত হওয়! 

যায়। তাহাদিগের পুস্তকের সংখা। এত অধিক যে, তাহাদ্দিগের সেই 

সমস্ত গুলির বিবরণ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে প্রদত্ত হওয়া সাধ্যাতীত। অতএব 

আমর! এস্থলে প্রধান প্রধান ও প্রাচীন কয়েকখানিরই উল্লেখ 

করিতেছি। 

(১) সিলসিলাতুন্তবারীথ--এই পুস্তক থানি স্থুলেমান নামক 

বণিক আরবী ভাষায় ৮৫১ খৃঃ অর্ধে লিপিবদ্ধ করেন । ইহাতে তিনি 

ভারতাদিতে স্বীয় পধ্যটন বৃত্বাস্ত গ্রদান করিয়াছেন। তাহার সময়ে 

দাক্ষিণাত্যের মান্তথেট (নিজামরাজ্যের মানথের ) নগরে রাঠোর-বংশীর 

রাজ! অমোঘবর্ষ ( প্রথম ) ও কনৌজের পরিহার বংশীয় রাজ! ভোজদেব 

(প্রথম ) রাজত্ব করিতেন। স্থলেমান উক্ত দুইজনেরই রাঞ্যোের বৃত্তান্ত 

লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাতে রাঠোরদিগের জন্ত তিনি বলহরা শব্ধ 

প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ইহ! তাহাদিগের প্রসিদ্ধ উপাধি বল্পভ- 

রাজেরই প্রকৃত রূপ ( বলহ রায় )। 

(২) মুরূদ্ধুল, জহব--অলম লুদী খুষ্টীয় দশম শতাববীর পূর্ববার্ধে 
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এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে মান্তথেট, কনৌজাদি রাজ্যের 

কিছু কিছু বৃত্তান্ত আছে। 

উপরি লিখিত ছুইখনি পুস্তকেরই সারাংশ স্তার এইচ. এন্ ইলিয়টের 

হিষ্টব্রী অব ইগ্ডিয়ার (17761115697 01 1[71019. 5 (010 09 %5 

০৮/) ]1115101721)5 ১ গ্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে | 

(৩) তহকীকে হিন্দ প্রসিদ্ধ মুদলমান জ্যোতার্বদ অবুরিহা 

আলবেরুণী স্থবলতান মহমুদ গজনবীর সময়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন 

এবং কয়েক বৎসর এখানে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। 

ইন প্রায় ১০৩১ খুঃ অঃ আরবী ভাষার এই পুস্তক লিপিবদ্ধ করেন। 

ইহাতে হিম্টুদিগের ধর্ম সম্বন্ধীয় বিচার এবং ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের বর্ণন। 

ব্যতীত কয়েকটা 'প্রাণীন সংবতের এবং কিছু কিছু এরতিহাসিক বৃত্বাত্ত 
অবগত হওয়া যায়। ডাঃ এডোয়ার্ড সাচু (137, 150810 5৪০1)0এ 

ইহার ইংরাজী মনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন 
(৪) চচজামা--এই পুস্তক খুষ্টায় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাথের 

নিকটে আরবী ভাষায় রচিত। খুষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বার্ছে 

আলিবিন্ হামিদ ফার্শী ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন। ইহাতে 

মুসলমানদিগের পূর্ববন্তী সি্ধুশাসক হিন্দু রাজাদিগের বৃত্তান্ত প্রদত্ত 
হইয়াছে। উহা! অন্ত কোন প্রকার উপাদান হইতে প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না। সিন্ধু হইতে হিন্দুরাজ্য উচ্ছেদ প্রাপ্তির এবং 

মুসলমান্দিগের আধিপত্য স্থাপনের বৃত্বাস্ত অল. বিলাদুরী 

রচিত ফতুহুল বুলব্রান, মীর মাস্থমের তারিখ উসিন্ধ, মীর তাহির 

মহম্ম্দের তারিখ, তাহিরী, আমির দৈয়দ কাসিমের পুত্র শাহকাশিম 
খা রচিত বেগলর নামা, সৈয়দ জমালের শুরখানাম] ব। অরংগুনামা, 

আলিসেন থানির তৃহ ফেতুল কিরাম এবং মজমুয়! উত্তবারিখ, প্রভৃতি 

পুস্তকেও প্রাপ্ত হওয়। যায়। কিন্ত ইহাদিগের অপেক্ষা চচ.নাম! পুরাতন 
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ুস্তক। নাগরী-প্রচারিণী পত্রিকার দ্বাদশ তাগে মুন্সী দেবীপ্রসাদ 

মহোদয় লিখিত “হিন্দুস্থান কা ইতিহাস” নামক ষে প্রবন্ধ যুদ্রিত 

হইতেছে উহার দ্বিতীয় প্রস্তাব (সিন্ধমে হিন্দুরাজ্য) * এই সমস্ত পুস্তকের, 

আধারে রচিত। উপরিলিখিত ইলিয়ট্ সাহেবের হিষ্টরী অব ইগ্ডয়ার 

প্রথম ভাগে এই পুস্তকগুণির এতিহাসিক সাগাংশ মুদ্রিত হইয়াছে । 
৫৫) তারিখ যমীনী-_-এই আরবী পুস্তকখানি ১৯২৭ খুং অবে 

অলউত্বী কর্তৃক রচিত। ইঞাঁতে উত্ত সময় পর্য্যস্তের সুলতান মহন্মদ 
গজনবীর ভারতবর্ষে অভিযানগুলির বৃত্তীস্ত লিপিবদ্ধ আছে। উত্বী 

উক্ত সুলতানের সমকালীন লেখক । সুতরাং তাহার পুস্তক বিশেষ 

উপযোগী । 

(৬) তারিখ উস্ন্থ্বুক্তগীন্--এই পুস্তকখানি খাজহ অবুল ফক্গল, 

১৯৫৯ খুং অন্দে রচনা করেন। ইহাতে গছ্নীর সুলক্কান মচমুদ 

গজনবীর পুর নাসিকুদ্দন মানুদের সময়ে মুসলমানগণ কাশী, হান্নী 

প্রভৃতি স্থানে যে ঈাকমণ কবেন বাচার বুস্তাস্ত শবগত হওস| যাঁয়। 

(৭) জামযুল হিকায়ং_এই পুস্তক মহম্মদ উি খুষ্টীয় তয়োদশ 

শতাব্দীর পূর্ব্বে রচনা করেন। ইহ'তে জয়সিংহ (সিহ্থরাজ ১, কুমার 

পাল প্রভৃতির বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া বায় । 

(৮) তাজুপস্ আপির__প্ায় ১২০০ খৃঃ অন্বে হসন্ নিঙ্গামী এই 

পুস্তক রচনা] করেন। বৃহাতে শাহাবুদ্দিন গোরী এবং কুতবুদ্দিন অন্প- 
বকের সময়ে দিল্লী আজমীর, মিরাট, কোল, অন্নী, বারাণসী, 

গোবালিয়র, নেহরওয়াল। ( অন্হিল ওয়াল1), কণিঞ্জর, জালৌর প্রশ্থুতি 
ভিন্দুরাজ্য-সমূছে মুসলমানদিগের আরুমণের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 

(৯) কামিল লুততবারীখ--ইনব্ন অসীর প্রায় ১২৩* খুঃ অবে ইহা 

 উতিহাসিক চিত্রে ইহার অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছ। রহিল। 
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রচনা করেন। ইহাতে অবছুল মলিকের নায়কতাধীন হইয়া! ৭৭৫ খুঃ 

অব সমুদ্রমার্গে ভারতবর্ষের কাঠিওয়াড়ে মুসলমানগণ যে আক্রমণ 

করেন ও বলব (বোধ হয় প্রসিন্ধ বল্লভীপুর) বিজয় করেন, এবং 

বারাণসীর রাজ! জয়চন্্রকে বিনাশ করেন, তাহার বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়! 

যার। 

উপরিলিখিত পুস্তকগুলির (৫ হইতে ৯ সংখ্যা) ইংরাজী সারাংশ 

ইলিয়ট্ সাহেবের হিষ্টরী অব. ইত্রিক্কার দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। 
(১*) তবকাতে নাসিরী--মিলছাজ, উস্লিরাজ ১২৫৯ খুঃ অব 

এই পুস্তক গ্রণয়ন করেন। ইচান্কে উক্ত সময় পর্যন্তের ভিন্ন ভিন্ন 

হিন্দুরাঞ্যে মুললমানদিগের যে যে আক্রমণ সংঘটন হয় তাহার বিস্তৃত 

বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । এই পুস্তক ইতিহাসের পক্ষে বড়ই উপযোগী। 
রাভাঠী (1২2৮৪7 ) সাহেবকৃত ইহার ইংরাজী অন্বাদ বেঙ্গল 

এশিয়াটিক সোসাইটির বিবলিওধিক1 ই্ডিকা (73191100700 [10108) 

নামক গ্রন্থমালায় মুদ্রিত হইয়াছে। 
(১১) তারিখ অলাই--প্রপিদ্ধ ভারতবর্ধীয় কবি আমির খুসরে! 

দিল্লীর বাদসাহ আলাউদ্দিন খিলিজির সময়ে এই পুস্তক রচন! করেন। 
১৩৪৫ খৃঃ অঃ ই'ছার পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। এই পুস্তকে বাদসাহ 

কর্তৃক রম্থমভোর, মালব, চিতোর, দেবগিরি, মিবান!, মালাবার, মাছুর! 

প্রভৃতি স্থানে আক্রমণের বিবরণ মাছে। আমির খুস্রে! এই পুস্তকে 

নিজ সময়ের ঘটনারই উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব এই পুস্তক 

উক্ত সময়ের ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহার ইংরাজী 

সারাংশ ইলিয়টু সাহেবের হিষ্টরী অব. ইত্ডিয়ার তৃতীয় ভাগে প্রদত্ত: 

হইয়াছে। | 

(১২ )তারিখ ফিরিস্তা-_মহম্মদ কাসিম (ফিরিস্তা ) আকবর বাদ- 

সাহের সময়ে এই পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে দিল্লী, কুলবর্গা, বিজ- 
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পুর, আহম্মদ নগর, গোলকুণ্ডা। বেরার, ব্দার, গুজরাত (আহমাদাবাদ) 

মালব (মাও ), খান্দেশ, বাঙ্গলা ও বেহার, জৌনপুর, মুলভান, সিন্ধু 
ও ঠাট্ট। এবং কাশীরের মুলনলমান রাজোর এ লময় পর্যস্তের বৃত্তান্ত 

অনেক পুস্তকের আধার হইতে সংকপিত হইয়াছে। মুসলমানদিগের 

সময়ের এতদ্দেশের ইতিহান সন্ধে এইখানি অপুর্ব গ্রন্থ এবং এই এক 
পুস্তক হইতেই ভিন্ন ভিন্ন হিন্দুরাজোর অস্তমিত হওয়ার অনেক বৃত্তাস্ত 

অবগত হওয়। যায়। ইহার ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। 

যাহ! হইতে আঁমাদিগের ইতিহাসে কিছুমাত্র সহায়তা প্রাপ্ত হওয়া! 

যায় এরূপ আরবী এবং পারশী ভাষার আরও অনেক পুস্তক অছে। 

কিন্ত স্থানাভাব বশতঃ এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতে পারা গেল ন|। 

উহাদিগের মধ্যে অনেকগুলরই ইংরাজী সারাংশ হিষ্টরী অব, ইত্ডিয়া 
(৮ম ভাগ ) এবং বেলে সাহেবের (51710. 0. 8918) ) হিষ্টরী অব. 

গুজরাতে মুদ্রিত হইয়াছে । 
(গ) প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্ত্রানুশাসন-_ 

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে শিলালিপি ও তাস্ত্রান্মশাসন 

( দানপত্র ) হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সহায়ত। পাওয় বায়। শিলা- 

লিপিগুলি প্রায় পর্বত, স্তত্ত, মন্দির, মঠ, স্তূপ, দীধিকা, কুপ প্রভৃতি 
সংসথষ্ট, অথবা গ্রাম 'বং ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী (প্রোথিত শিলাপটে, মৃষ্তির 

আসনে এবং স্তপের মধাবর্তী পাষাণ পাত্রে ( যাহাতে প্রায়শঃ ধর্ম চার্ধ্য- 

দিগের অস্থি প্রভৃতি রক্ষিত হয়) খোদ্দিত থাকে এবং সংস্কৃত, প্রাকৃত, 

তামিল, কর্ণাটীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভারতীয় ভাষায় ( গন্ত ও পদ্যে ) 
প্রাপ্ত হওয়! যায়। উহাদিগের মধ্যে যাহাতে রাজাদিগের প্রশংস! থাকে, 
তাহাকে প্রশস্তি কহে। শিলালিপি পেশওয়ার হইতে কন্তাকুমারী এবং 

ছবারক1 হইতে আসান পর্যান্ত সর্বত্র প্রাপ্ত হওয়! যায়-_কোথাও অল্প 
কোথাও অধিক। নর্দদার উদ্বক্েের প্রদেশ হইতে দক্ষিণে ইহা! অধিক 



৯৬ এ্রতিহাসিক চিত্র । 

প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহার কারণ এই যে, তথায় উত্তর 'অপেক্ষ। মুসলমান- 

দিগের অত্যাচার অনেক পরিমাণে কম হইয়াছিল। আজ পধ্যন্ত কয়েক 

সহন্্র খিলাপিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । উহার্দিগের মধো সর্বাপেক্ষ! 

পুরাতনটা খু: পৃঃ ৪৫০এর সমীপবর্ণী কালের। ইহা শাকাজাতীয় 
ক্ষা্য়দিগের নির্মিত (নেপাল ওরাইয়ে অবস্থিত) পিপ্রবা স্তপ হইতে 

গ্রাপ্ত বুদ্ধদেবের অস্থিবিশিষ্ট প্রস্তর পাত্রে ধোদিত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়! 

ধায়। আর সর্বাপেক্ষা পরে খুঃ অঞ্ের উনবিংশ শতাবীতে কযেকটী 

গ্রপ্ হওয়া গিয়াছে । শিলা।লপি গুলির মধো অধিকাংশই ধর্ম সন্বন্ধীয় 

কাধ্যে অর্থাৎ মন্দির, মঠ, স্ত,প, গুহা, পুঙ্গরিণী প্রস্থতির নির্মাণ ব| জীর্ণ 
সংস্কার সাধন,মুর্ভি-সমুহ-স্থাপন বা কোন প্রকার দান স্চিত করে। 

ইহাদিগের মধ্ো কয়েকটাতে উক্ত উক্ত ধর্মকার্যো সংশ্বব বিশিষ্ট বাক্তির 
অতিরিক্ত উক্ত সময়ের 'ন্দেী্ রাজা বা তাহার বংশের বুত্তান্ত প্রাপ্ত 
তওমা যাঁম। অগ্ত প্রকারের শিলা ওপিপ্দিণের £ অর্থাৎ যাাদিগের 

সহিত পর্মকাধ্যের সংক্রব নাই ) কোনটীতে রাজ্গাজ্ঞ। কোনটীতে বিজয় 

প্রভৃতি প্রমিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ, কোনটতে অনেজ রাজার প্রণংসা অথবা 

ভাহাদিগের. কিছু কিছু এ'তহামিক বুন্তান্ত, এবং কোনটাতে তাহাদিগের 

বংশপ:ম্পরা অনগত হওয়া বায়। এইরূপ কয়েকটী শিপা!ল!প প্রাপ্ত হওয়া 

যায় যে, যাহ!ঠে বীরপুরুষদিগের বুদ্ধ হত, ও স্ত্রীদিগের উাহাদিগের সহিত 
মহমৃত হওমা, বাংগ্রাধি [হজ জন্থর দ্বার! কাহারও মৃত্া, নিরপেক্ষ সমবেত 
সো দ্বারা মীমাংা, পন্মবিরুদ্ধ কোন কাধ্য না করিবার প্রতিজ্ঞ কর!, 

স্বেচ্ছায় 'আগ্ন প্রবেশ পূর্বক পুরুষত্ধিগের দে১পাঁত করা অথবা ভিন্ন ভিন্ন 
ধন্মাবলম্বী!দগের মধ্য বিবাঁদ.নম্পত্তির উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়! যাঁয়। 

( ক্রমশঃ) 
রঙ . 

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যাক্। 
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৩য় সংখ্যা ] যষ্ট পধ্যায়' [ আষাঢ়, ১৩১৭ 

জভিক্রাচ্িনন্ষ স্ভ্জি 
৯৯ ২ সিরা 

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান । 
( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

পাধাণোপরি লিপি খোদিত করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, উপরি 
লিখিত ধন্মীনুষ্ঠান অথবা ঘটনা এবং ততসংশ্লিই ব্যক্তিদিগের স্বৃতি 

চিরস্থায়ী থাকে । এই অভিপ্রায়ে রাজা এবং পধনাঢা বাক্রিগন কয়েক- 

খানি পুস্তক পর্যন্তও (১) শিপান্খ খোদিত কপিয়া গিয়াছেন। রাজ। 

এবং ভূম্বামগণের পক্ষ হইতে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ধণ্মাচারধা, দেবমন্দির, 

মঠ প্রভৃতিতেও প্রদত্ত ভূমির (শ্রাম ক্ষেএাদি ) দানপত্র প্মধবা অন্ঠ 

(১) আজমীরের চৌহান র!জা বিগ্রহরাঁগ ( বিশালদেব ) স্বরচিত হরকেলি নাটৰ 
এবং স্বীর রাঁজকবি দে।মেখ্বর পঃগু 5 রচিত ললিতবিগ্রহরাজ নাটক শিলাগাত্ে খোদিত 

করাইয়। তৎকতৃক নিত আজম'রের অেপুন। আঠাঠ দিশ ক! ঝেপডা নামে অভিহিত) 
পাঠশালায় শ্বাপন করন । প্রমাররাজ ভোজদেব নিশ্পত ধারানগরীর সরশ্বতী- 
কী ভরণ নাঁমক ( এক্ষণে কমল মৌল নাম প্রসিদ্ধ ) পাঠশাল। হইতে কুমার শতক 
কাব্য, পারিজীত মগ্জাগী নটিক। ইতা দি পুস্তক শিলাপটে খো। দত অবস্থ।য় প্রাপ্ত হওয়া 
বায়। নেঢ় লোলাক উন্নত শিখর পুরাণ নামক (দিগম্বর)) গৈন পুস্তকখানি মেওয়ার 

স্থিত বীজালযার নিকটবত্তাী এক শিল।খণ্ডে বিংসং ১২২৬( ১১৭ পৃঃ অঃ) খোদিত করেন। 

উহ! অদ্য।পি স্থরক্ষিত অবস্থায় আছে। মেওয়ারের মহারাজ রাজনি'হ রা প্রশস্তি 
নামক ২৫ সর্গের একখানি বৃহৎ কাব্য ২ংখানি শিল।পট্টে খোদিত করিয়! স্বনির্দিত রাস 
সমুদ্র নামক দীঘিক। তনে স্থাপিত করেন। উহা! অন্যাপি তথায় বিদ্যমান আছে। 

৭ ( হষ্ঠ বর্ষ) 
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কোন প্রকারের অন্ুশসনকে (বাহ শ্াযর পত্রে খোদিত তইয়া প্রদণ্ড 

হইত ), তামান্ুপাসন কে, এবং যাহাতে দানের উল্লেখ থাকে, তাহাকে 

দ্ানপত্র বলে। হামান্ধশাসন একই পরে খোদিত হয়! থাকে কিন্ত 

প্রাচীন হামান্ুশাসন প্রায় ক্ষেত্রে প্রোথিত অথবা গৃহপ্রাচীর 

বা ভিত্তিতে রক্ষিঠ থাকে, 'এবং কখন কখন কূপ »ইতেও প্রাপ্ত হওয়] 

যায়। প্রধানতঃ তানানুখামন প্রায় একাধিক পত্রেও খোদিত অবস্থায় 

' প্রাপ্ধ হওয়। যায়। উহার 'প্রথম এবং শেষ পত্র এক ভিতরের পার্খ্বেই 

খোদিত ভয় এবং সব পত্রগুলি কড়া দ্বারা সংযুক্ত থাঁকে ৷ তামানুশাসন 

অধিকাংশস্থলেই দানতচক | উহাতে দাত] এবং গ্রহীতার নাম ব্যতীত 

দাতার (রাজ! অথবা সামস্তদ্িগের ) বংশ বুস্থান্ত গাপ্ত তওয়া যায়। 

আজ পর্যান্ত শতাধক তাত্রানুশাসন প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে। প্রাচীন 

শিলালিপি এবং তামাগ্ুশাসন মমাপধিগের প্রাটান ইতিহাসের পক্ষে 

পরম উপযোগী। কারণ ইহা'দগের দ্বারা মোয়া, শাতকণী, (আন্ব,ভৃতা) 

শক, ক্ষরপ, কুষণ ( তুর্ক) আীর, গুপ্ত, পল্লব, হণ, বৌদ্ধেয়, বৈশ, 

লিচ্ছবী, মৌখরা, মৈএক, গুহিল, সোলংকী, পরিহার, প্রমার, চৌহান, 

রাঠোর, কষ্চবহ, তশ্বর, কলচুরি ( হৈহয় বংশীয় ) চন্দেল, যাদব, গুর্জর, 

পাল, সেন, কদন্ব, [শলার1, সেন্দ্রক, কাকতীয়, নাগ, নিকুস্ত, গঙ্গা, 

বাণ, চোপ প্রভৃতি অনেক রাজবংশের অনেক বৃত্ান্ত, তাহাদিগের 

বংশাবলী, এবং মনেক রাজার রাজ্যা'ভিষেক ও পরলোক গমনের যথাষথ 

ংবৎ প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। কেবল উহাই নহে, কিন্তু অনেক পণ্ডিত, 

ধন্মাচার্যয, ধনাঢ্য দানশীল, বীর প্রভাত প্রসিদ্ধ মন্থষোর নাম ও তীহা- 

দিগের যথাযথ সময় প্রভৃতির অনুসন্ধানও প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং 

অনেক প্রাচীন সংবতের নাম এবং তাহার আরম্তের নির্ণয় করা 

যায়। এতঘ্যতীত আরও অনেক আবশ্তকীয় বিষয় অবগত হওয়! 

বায়। 



শারতের প্রাচীন হ।তহাসের উপার্দান। ৯৯ 

প্রস্তর এবং তাত্রশানন ব্যতীত লোহন্তস্তে খোদত লিপিও প্রাপ্ত 

হওয়। যায়। হহা|দগের মধে [দল্লীর প্রালদ্। কুতুবমিনার-সমীপবস্তী 

দগডায়মান প্রকাণ্ড পৌহ-স্তস্তে খেদিশ গুপ্ত বংণের প্রতাপশালী রাজা 

চন্দ্রের (দ্বঙায় চন্দ্রগুপ্ত) পিপিই প্রধান। উঠাতে উক্ত রাজার 

( বাঞ্গলা হহতে বেলুঁচস্থান পথ্যন্ত ) [বজয়ের উল্লেখ আছে। 

শিলালিপি ও তাত্রান্থশাসন অনেক পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। 

তন্মধ্যে প্রধানগুাপর নাম নিযে প্রদত্ত হইতেছে £-_-এপিগ্রাফিকা হক 

(৯ম ভাগ ., সাডথ হাওয়ান্ হনস্কিপ্শন্ন (৩য় ভাগ) এপগ্রাফিক! 

কর্ণাটিক। (১২শ ভাগ ) ই্ডিয়ান্ র্যার্টিকোয়ারী, তামল এও সংস্কৃত 
হন্ৃদ্ক পএন্ন ( ডাক্তাপ বর্জেস এবং নটেশ শান্তী কতৃক রাত), গুপ্ত 

ইনাস্ক,পএন্স (ডাক্তার ফ্লাট কর্তৃক রচিত), অশোক হণস্কিপ এন্স, 

(জেনাবেল কানিংহাম কতৃক রচিত) বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটার 

রণ, বিয়ানা অরিয়েন্টেল জর্ণেল, এসিয়াটিক জর্ণেপ, আমোর- 
কান ওরিয়েন্টাপ সোসাহটার জণেল, এমিয়াটক রিসার্চেজ 

ভাবনগর হনক্কিপশন্স, ভাবনগর 'প্রাচীন শোধ সংগ্রহ (প্রথম ভাগ বিজয়, 

শঙ্কর গোরাশঞ্চর ওঝ। কর্তৃক রচিত ), আর্কিয়লজিক্যাল সাভের রিপোর্ট 

( জেনারেপ কানংহাম সম্পাদত ২৩শ ভাগ ), আর্কির়লজিক্যাপ সাঙে 

রিপোর্ট ডাঃ বার্জেশ সম্পাদিত € ভাগ), আর্কিকপজিক্যাপ সার্ভের 

* কযানুরাল গ্রিপোট ( ২য় 'ভাগ--১৯*২--৩ ও ১৯০৩--১ খুঃ অব্ের ), 

পা, সংস্কৃঠ, ফ্যাণ্ড ওলড কানাড়ী ইন্সক্রিপঅন্স, ডাঃ বর্জেন ও ফ্লীট 

সম্পা।দত ট্রান্সলেশন্স অব ইনন্ক্রিপশন্ন ফ্রম বেল এ য়্যাণ্ড কলাড়গী 

ডিস্টি.কৃট্স (ডাঃ ফ্রীট ও হুরিবামন লিময়! সম্পাদিত), ইনক্রিপশন্স ফম 

দি কেভ্টেম্পণস্ অব ওয়েন্টর্ণ ইগ্ডিয়া (ডাঃ ভগবান লাল ইন্দ্রজী ও 

ডাঃ বর্জেস সম্পার্দিত) এবং আর্কিয়লজিক্যাল সর্ভের প্রোগেন্ রিপোট 

গুলি ইত্যাদি । 



১৩৩ এ্রতিহাসিক চিত্র । 

(ঘ) প্র চানকা, মুদ্রা ও শল্প। 

(অ) গ্রাচীন [সক । ভারতবর্ষে প্রচণ্িত স্বর্ণ রৌপা ও তায নিশ্দিত 

সহল সহশ্র প্রাচীন সন্ধা প্রাপ্ত হওয়: গিয়াছে এবং এখনও সমম্ন সময় 

পওয়া যাততেছে। এঠ সঙ্গাগুলিও আমা'পগের হতিহাসের পক্ষে 

বিশেষ কাধ্যকরা। 

খৃঃ পৃঃ চঠর্থ শহাকীর পর্বে সমস্ত ভারতবর্ষে গ্রচলিত ( চতুক্ষোণ 

[বশিছ ও গোলাকার স্টভয় 'গ্রকারেবই ) পিক্কার উপর রাজাদিগের নাম 

নাই কিন্তু তাহাতে হুূর্যা, চন্দ্র, ধন্ত, পণ্য, পঙ্গী, বৃক্ষ, স্ত,প, নক্ষত্র প্রভাতির 

অনেক প্রকারের ভিন্ন ঠিন্ন চি্মুক্ত মুদ্রা আহ্কত হইত। এই জাতীয় 

সিক্কা প্রাচীন ইতিহাসের পক্ষে কিছুমাত্র সহায়তা করিতে পারে না। 

টসকশরের আক্রমণের পর, নিশেষতঃ কাবুল পঞ্জাব প্রন্থভিতে ব্যা্িয়া- 
প্রবাপী গ্রীকদিগের রাজা স্থাপিত হবার সময হইতে, আম।পিগের 

সিকার অনেক সংস্কার সাধিত হয়। শ্রীক (সিক্কার অনুকরণে উহাতে 

রাজারিগের নাম আহত হইতে 'আরন্ত হয়। এদেশে সুন্দরর্ূপে নিশ্মিত 

সিকা গ্রথম প্রথম বারিয়ার গ্রীক রাজারা প্রচলিত করেন। উহার 

এক পার্থে প্রাচীন আক ভাষ! এবং অক্ষরে রাজ! ও তাহার উপাধিযুক্ত 

(লাঁপ এবং দ্বিতীয় পাশে পারসীক ভাষার গ্রায় বিপরীন্ত দিক হইতে 

পঠিতপ্য এবোস্তী ( গান্ধার ) |লপিতে প্রায় একই অর্থের সংস্কৃত মিশ্রিত) 
গ্রাকৃত ভাষার লাপ (১) প্রাপু হওয়া যায়। শীক'দগের পর শরকেরাও 

(১) এই িকাওলির লিপি উভয় পাশের প্রাস্তদেশেই স্থিত। মধ্যভ।গে 
একপাশ্বে রাজার মুক্তি, পূর্ণ প্রতিকৃতি, অথবা অন্য কোন চিহ্ন এবং অপর পাখ্ে কোন 
দ্রেব দেবীর অথবা পশুর প্রতিকৃতি অস্কিত থাকত। 



ভারতের প্রীচীন ইতিহাসের উপাদান । ১৪১ 

এদেশে আধিপত্য স্থাপন করে| ইহাদ্বিগের সিক্কাও (১) গ্রী₹িগের 
সিককার পদ্ধতিতে প্রস্তত। 

কৃষণ বংশীয়দিগের সিকাও এইরূপে নির্মিত কিন্ধ তাহাদিগের 

পশ্চাদন্তী সিক্কার উভয় পার্খেই গ্রীক অক্ষরের লিপি বিদ্যমান | 

পশ্চিমের ক্ষত্রপদিগের সিকার (২) এক পার্শে প্রাণীন দেবনাগরী এবং 

অপর পার্থ গ্রীক অক্ষরের লিপি প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। কিন্তু ্েনের 

পরবর্তী বাজাদিগের সময়ে এদেশীয়দিগের গ্রীক ভাষায় জ্ঞান ছিল, 

এরূপ অন্রমান করা যায় না। কারণ এ সিকাব উপর গ্রীকলিপি 

ষেরূপভাবে প্রাপ্ত হওয়া! যায় তাহাতে এমক্ষিক! স্থানে মক্ষিকার* 

স্তায় গ্রীক অক্ষরের অন্কৃতি প্রদত্ত হইত এবং উহা! হইতে কোন 

অর্থ বোধও হয় না। খুষ্টায় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে প্রতাপশালী 

গু রাজ্যের অভ্যুদয় ভয়। গুপ্তের কুষণবংশীয়দিগের পদ্দতিক্রমে 

আপনাদ্দিগের সিকার অনুকরণ করেন সত্য, কিন্তু গ্রীকলিপি অপ- 

সারিত করিয়া উভয় পার্থখেই দেবনাগরী অক্ষরের লিপি-সমনিবেশ এবং 

গ্রীক, পাবমিক প্রড়তি দেনদেবীর প্রতিকতির স্থানে তছপরি হিন্ু- 

দেবদেবীর আলেখা স্তাপন করেন। গুপগুদিগেদ স্ময় ভইতে হিন্দু- 

পদ্ধতিক্রমে সুন্দর সিক প্রস্তত হইচত লাগিল, কিন্তু গুপুদিগের 

পরে সিক্কার কারুকার্ধা পুনরায় বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। 

নর্শদার উত্তরাংশে প্রচলিত সিক্কায় এই জাতীয় পরিবর্তন বহুল পরিমাণে 

(১) শকদিগের সিক্কাগুলি গ্রঁকদিগের সিক।র হ্যায় সুন্দর নহে, উহার। ক্রমে 

ক্রমে দিকৃতি প্রাপ্ত হয়। 
(১) পশ্চিমস্থিত ক্ষত্রপদিগের সিক্কার উপর একপা্ধে রান্নার মস্তক ও সন্বতের 

জঙ্ক এবং অপর পারের, মধো চৈতা চিহ, ও প্রানস্তভাগে প্রচীন নাগরী অক্ষরের লিপি 

থার্কিত। ইহাতে রাজ এবং উহার পিতার নাম এবং তাহাদের টপাধিয় উল্লেখ থাকিত। 

অতএব সিক।গুলিকে ঈপক রণর্ুপে গ্রহণ করিলে ক্ষত্রপ'দখের সমন্প এবং রাজপা রম্পর্ধা 

1নশ্চিতরূপে অবগত হওয়। যায়। 



১০২ পরন্তিহাসিক চিত্র । 

ৃষ্ট হয়। দক্ষিণের সিকায় বৈদেশিক সিকার প্রভাব অতি অল্প পরিমাণেই 
পরিলক্ষিত হয়। তথায় বহুকাল হইতে তথাকার প্রাচান নিয়মের 

অর্থাৎ লিপি বাতিরিক্ত পিককাই (প্রচলিত থাকে । কেবল শাতবাহন- 

বংশীয় রাজাপিগের সিক্কায় নবীন পদ্ধ তর অনুকরণ পরিদৃষ্ট হয়। পরবর্তী 

কালে তথাকার সিক্কার উপরে৪ বাজাদিগের নামাদ অঙ্কিত তইতে 

আরম্ভ হয়, কি তাহাতে পৌন্দর্ষোর মাত্রা আত মল্প। আজ 

পথ্যস্ত গ্রীক, শক, ক্ষত্রপ, কৃষণ, আন্দ,, গুপ্র, মৌখরী (বল্লভীর রাজ্য- 

প্রতিষ্ঠ' তা) মৈরক, (ডাহল দেশের যোগীয়। রাজা ) পরিব্রাজক, 

হণ, চোঠাণ, পরিঞার পরমার, সোলক্কী, তন্বর, (চৈহয় বংশীয়) 

কলচুগি, চন্দেল। গোহিলোত, নাগ, যাদব, কাকত্বীয় প্রভৃতি কয়েকটা 

রাজবংশের এবং কাশ্মীর, নেপাল, মাফগানিস্থান প্রভৃতির শাসকরাজ- 

বংশের সিক প্রাপ্ত ভওয়া গিয়াছে । আবার একসপ কত প্র'চীন 

সিক্কা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যাহাতে রাজার নাম নাই, কিন্ত তাহান্েও 

কোন জাতি, দেশ বা! নগরের নাম 'প্রাপ ভওয়! যায় এবং যে রাজাদিগের 

নাম প্রাচীন পুস্তক, শিলাপিপি এণং তাঅশাসনে প্রাপ্ধু ১য় যায় না, 

তীহাদিগের মধ্যে কয়েকটীর নাম প্রভৃতির অনুসন্ধান কেবল সক্কা 

হইতেই পাপ্ত হওয়া যায়। ডেমটিয়স পতৃতি অনুন পর্চ/বংশতি 

গ্রীক নরপতি আফগা'নস্থান, পাঞ্জাব প্রভৃ'ত দেশে রাজত্ব করেন। 

উহাদিগের নাম প্রায়শঃ তাহাদের সিকা হইতেই অবগত ওয়! যায়। 

এইরূপেই শক, ক্ষত্রপ প্রত রাজবংশের কতকগ্তলি নরপতির নম 

কেবল [সককা হইতেই অবগত হওয়া যায়। প্রাচীন সিকা সংখ্যায় এত 

আঁধক ও এত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগের 

পাঁরচয় প্রদান কারতে হইলে, একথানি পুস্তক লেখার আবশ্তক 

হইয়া! পড়ে । এজন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল তাগাদিগের উপযোগিতা- 

মাত্র প্রকাশ কর! বাতীত তাঠাদিগেয় বিষয় আর কিছু লেখা 
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সাধাতীত। এতদ্েশীয় প্রাচীন সিককার বৃন্বান্ত ও চিত্র অনেক 

পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নিম্নলিথিতগুলিই প্রধান $-- 

যযারিয়ান! ইণ্ডিকা ( এইচ উইলসন সংগৃহীত ), জেম্ন প্রিন্সেপ, সাহেবের 

এসেজ. অন য্যাণ্টিকুইটিজ. ২য় ভাগ ( এডওয়ার্ড টখান সম্পাদিত ), 

ক্যাটালগ অব দি কয়েন্ন অব দি ইওিয়ান মিউগিয়াম ১ম ভাগ (বি, 

এ, ন্মিথ সম্পাদিত ), ক্যাটালগ অব দি ক়েন্স কলেক্টেড বাই সি, জে, 

জার্স ফ্যাণ্ড পারচেঙ্গভ থাঠ দি গন্ভর্ণমেন্ট অব |দ পাঞ্জাব (04171084৩ 

01 06. 00105 5011606৩0 1)9 (5 0 1২০0])05 10 1)0010100,504 

1) 0৩ (50৮67110010 01 00 1১011:0) ( ৩য় ভাগ মি, লে, রজার্স 

সম্পাদিত), জেনারল কানিং ছামেব কয়েন্ন শব এনাশয়েপ্ট উপ্তিম-_ 

কয়েন্স অব মি'ডভাল ইত্ডিয়া--কয়েন্সদ অব দি ইণ্ডোসিদিয়ান্স এবং 

লেটার ইণ্ডে। পিদিয়ান্ম, সার গয়াণটার ইণিয়টের কয়েন্স অব সান্দার্ণ 

হাওয়া, ক্যাটালগ অব হগয়ান কয়েন্স ইন্ দি বুটিশ [মউ্জিমম_-গ্রীক 

যাও দিদিক কিংল অব বাকটীয়া য়া ইত্ডিয়া (পাশির্স গাডানার 
সংগৃহীহ এবং আর, ষটয়ার্ট পুল সম্পাদিত) নিউ মিমম্যাটক ক্রনিকল, 

ইপ্টার স্তাশল্ঠাল নিউমিস ম্যাটা ওরিয়েপ্টাপিয়া জেনরল ক্যানংহামের 

মরকিয়লজিকল সার্ভে রিপোর্টস, উত্ডিয়ান য়ার্ণ্টিকোয়ারী, রয়েল- 

বাঙ্গালার এবং বোহ্াইয়ের এশিমাটিক সোপাহটীর জর্ণেল ইত্যাদি । 

(মা) প্রাচীন মুদ্রা প্রাচান কাল ঠইতেই শারতবর্ষে মুদ্র। বা মাহর 

মঙ্ষিত করিবার রাত চলিয়া আসিতেছে । কয়েকটি তাত্র পত্র এবং 

কতকগুলি তাত্পত্রের কড়ার সন্ধিগুল রাজযুদ্রক্কিত অবস্থায় প্রাপ্ত চওয়। 

গিয়াছে । এরূপ কয়েকটি মুত্তিকার গোলও পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে 

(ভর ভিন্ন বাক্তির মুদ্রা 'অছিত রহিয়াছে । অনুরীয় ও মুপ্যবান প্রস্তরে 

থোদিত কয়েকটা মুদ্রাও পাওয়! গিয়াছে । এই মুর্া হইতেও আমা- 

দিগের দেশের প্রাচীন ইতিছান ধিদয়ে কিছু কিছু সহার়গ লাভ কর! 

চর 



১৪৪. এঁতিহাসিক চিত্র । 

যায়। কণৌজের পরিহার নরপতি ভোজদেবের তাত্রপত্রান্কিত যুদ্রায 

দেবশত্তি £ঠইতে ভোঞ্জদেবের পর্য্যন্তের সম্পূর্ণ বংশাবলী এবং ব্রাজ্ঞী- 

চতষ্য়ের নাম প্রদত্ত হইম়্াছে। তর্রত্য রাজা বিনায়কপালের তাত্র- 

পত্রান্থিত মুদ্রায় দেবশক্তি হইতে বিনারকপাপ পর্যান্তের বংশাবলী এবং 

ছয়টা রাণার ন।ম গ্রাদন্ত হইয়ছে | গুপ্রবংশের রাজা (২ক্স) কুমারগুপ্রের 

( অধুনা লক্ষ কৌত্রকাগারে স্থাপিত) মুদ্রায় মহারাজগুপ্ত হইতে 

'আরভ্ভ করিয়। (দ্বিতীয়) কুমারগুপ্ পর্যন্তের বংশাবলী এবং ছয়জন 

রাজমাতার নাম আছে। মৌথরী সব্ববর্থের মুদ্রায় হরিবন্ম হইতে সর্ব- 

বন্ম পর্যাস্ত বংশাখলী এবং রাঙা চতুষ্টয়ের নাম প্রাপ্ত হইয়া যায়। গুপ্র- 

বংশীয় নরপতি ( দ্বিতীয় ) চন্দ্রগুপরর পু গোবিন্দগুপ্রের নামের সন্ধান, 

কেবল এক মৃত্তিকার গোলোপরি অঙ্কিত তাহার (গোবিন্দগুপ্তের ) 

মাত! পরব স্বমিনীর মুদ্র হইতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় । এইরূপে কয়েকজন 

নরপতি ধণ্মাচাধা, ধনাঢ্য বাঞ্চি গ্রভৃতির নাম ঠাহাদিগের মুদ্র। হইতেই 

জ্ঞাত হওয়া যায়। মাজ পর্যান্ত দু এতের অধিক মুদ্রা প্রার্থ হওয়। 

গিয়াছে । উহার টিবরণ এপ্রিগ্রাকিকা ইপ্ডিকা, রয়েল--বাঙ্গল! এবং 

বোম্বাইয়ের এপিয়াটিক সোসাইটীর জণেল, জেনারণল কানিংহামের আর্কি- 

য়লরজিক্যাল সর্ভে রিপোট, ই'ওয়ান ফ্যার্টিকোয়ারী এবং আর্কিয়- 

লজিক্যাল সর্ভের য়ানুয়াল রিপোট (১৯০৩-৪ খুঃ অবের) প্রভৃতি পুস্তকে 

মুড্রিত হইয়াছে । 

(ই) শিল্প-_প্রাচীন চিত্র, মন্দির, গুহাদি স্থান এবং প্রাচীন ম্তি- 

সমুহও ইতিহাসের বিষয়ে কিছু সহায়তা প্রদান করে। চিত্র সমূহের 

পরিচ্ছদ, অলঙ্কাপাদির বৃত্তান্ত উপলান্ধ ব্যতিরিক্ত তাহাদিগের নির্ম।ণকালে 

চিত্রবিগ্ঠার অবস্থাও অবগত হওয়া যায়। স্ুপ্রসিদ্ধ অজন্তাগিরি-গুহার 

প্রাচীরে সোলংকী নরপতি ( দ্বিতীয় ) পুলকেশীর রাজসভার নানাবর্ণের 

চিত্র হইতে তাহার সভার প্রণালীর অতিরিক্ত সেই সময়ের তথাকার 
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পরিচ্ছদপির অবস্থাও অবগত হওয়া যায়। প্রাটান মন্দির গুহাদি 

হইতে ও উহাদিগের নিম্মাতার নামার্দিযুক্ত লিপি হইতে অনুসন্ধান 

করিলে, ইতিহাপ লেখকের পক্ষে কিছু কিছু সহায়ালান ঘটে এবং 

তাছাদের অভ্যন্তরস্ত খোদিত মূর্তির কার্য্যকারিতাও প্রাচীন চিত্রেরই 

অনুরূপ । কিন্ত এরূপ লেখা বোধ হয় অনুচিত হইবে না যে, আম!- 

দিগের দেশের প্রাচীন মূর্তিগুলিতে বাস্তবিকত! আনয়ন করিবার যত্ব 

করা হইয়াছে, এরূপ বোধ হয়না । কারণ কয়েক বাত্তির প্রাচান 

প্রতিমুার্ত আজ পর্যাগ্ণ বর্ধমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহার্দিগের সকলেরই 

আকৃতি একরপ। প্রাচীন চিত্র এবং মন্দিরাির রসায়ন-চিত্র নেক 

পুস্তকে সন্নিবিষ্ট ভইয়াছে। ইহাদ্দিগের মধ্যে প্রধান “দি পেন্টিংদ অফ 

অজণ্টা' ( হুই খণ্ড--জন গ্রিফিথ রচিত ), আর্কিগ্ললজিক্যাল সের ভিন্ন: 

ভিন্ন পুস্তক ইত্যাদি । 

উপরোক্ত উপাদান সমূহ ( ক, খ, গ এবং ঘ)%হইতে ভারতবর্ষের 

গ্রাচীন ইতিহাস রচনার প্রধত্র কতদূর সফল হইতে পারে, যে পাঠকবর্গ 

তাহা জানিবার ন্ত আকাজ্জা রাখেন, তাহাদিগকে আমরা সোলংকী- 

দিগের প্রাচীন ইতিহাস বিশিষ্ট 'ভারতীয় এ্রতিহাসিক রত্বমালার” প্রথম- 

খণ্ড * দেখিতে 'মনুরোধ করি; কারণ উহা কেবল উপরিলিখিত উপ- 

দানের উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে । 

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায় । 

* সুযোগ উপস্থিত হইলে, এতিহাসিক চিত্রে উহার অনুবাদ প্রকাশের ইচ্ছা! রহিল। 



নরিয়ার ঘটক চৌধুরী-বংশ। 

কুলগ্রন্থে কৌলান্ত-প্রথার প্রণম প্রবর্তন-সময়াবধি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ 

কায়স্থাদি উচ্চ-বংশায়াদগের হাতহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ইতিহাস 

, সমাজের প্ররূত ইতিহাস নামের যোগ্য ন| হইলেও ইহাতে মুখ্য কুলীন, 

ংশঙ্জ ও শ্রোত্রিয়াদগের বংশ পরিচয় পাহতে কোনও গোল হয় না। 

নরিয়ার ঘটক চৌধুরী-বংশ প্রথিত নাম! সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ত বংশো- 

স্ব কুলপতি শিশুরাম হইতে উড্ভুত। ইহারা গাঙ্গুলীগাহ । শিশুর 

পুত্র গদাধর, তাহার পুত্র হুলামুধ, ততপুক্র আযু এবং তংপুক্র বিনায়ক। 

বিনায়কেব 1তন পুভ্র শিব, শুলপাণি ও মাধব । মাধবের সাত পুত্র দামো, 

কামো, গোপাল, নারায়ণ, লোহাই, হরিরাম ও শ্রীরক্ষ। এই গোপাল 

গানুলীর সময় ৬ইতে ইহারা এই গ্রামে অবস্থান কারতেছেন। তাহার 

প্রমাণ স্বরূপ গোপাল গাঙ্গুলীর স্থাপত গোপাল-বগ্রহ অন্যাপি এই 

গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাপ্ররূপ বিদামান আছেন। মুসলমান কর্তৃক 

আক্রান্ত ও পরা'জত হইয়া বঙ্গেশ্বর পক্ষমণসেন গৌড়নগর পরিত্যাগপৃর্বক 

বিক্রমপুরের রামপাল নগরে আ সয়া রাজধানী স্থাপন করেন। গোপাল 
গাঙ্গুলী লঙ্গণসেনের সাহত এদেশে আগমন করেন ও স্গপ্রতিঠিত গোপাল 

বিগ্রহের দেবত্রস্বরূপ কিছু ভূমপ্রাপ্ত হইয়া ধসবাম করিতে থাকেন । 
এশৎ সম্বন্ধে হুহটী কাহিনী শুন যায়। কাঁথত আছে, গোপাল গাঙ্গুলীর 

পৌন্র শুভঙ্কর বহু বয়সাবধ |নঃসন্তান থাকাতে, তীহার চিত্তে বৈরাগ্য 

জন্মে ও জীবনের শেষভাগ গঙ্গাতীরে অতিবাহিত কারবার অভিপ্রায়ে 

দেশত্যাগ পূর্বক ভাগীরথী-তীরে আসিয়া বাস করিতে থাকেন ও স্বপ্রে 
লক্ী-গোপাল প্রাপ্ত হন এবং তৎকর্তৃক প্রতা!দিই হইয়। স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করেন। কেহ বলেন, গোপাল গাঙুলা ব্রন্গত্র সম্পত্তি লাভ 
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করিয়1, এদেশে আসিয়া বাস করেন ও গোপাল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। করেন। 

তর্দীয় পৌন্র শুভঙ্কর বন্বয়স পর্যযস্ত নিঃসন্তান থাকাতে নৈরাগ্য-বশতঃ 

সন্ত্রীক গঙ্গাতীরে বাস করিতে থাকেন ও সেখানে তাহার পাঁচ পুক্ত 

জন্মগ্রহণ করে এবং তিনি গোপাল কর্তৃক স্বপ্রাদিষ্ট হইয়া স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করেন। এতছুভয়ের মধ্যে শেষোক্ত উক্তিই সমীচীন বপিয়। 

মনে হয়। ফলতঃ গোপাল গাঙ্গুলী স্বপ্রতিঠিত গোপাল সেবার জন্ত 

প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়৷ পরলোক-প্রাপ্ত হয়েন। এই সম্পত্তির বিস্তৃতি 

কোনও উপায়ে জানিবার সাধা নাই | কারণ তৎকাল প্রচলিত তামশাসন 

বা কোনও দলিল বিদ্ধমান নাই। তবে নিকটস্থ যে কয়েকথানি গ্রামে 

ইহাদিগের শাখ।-প্রশাখা সমুদ্বায় দেখিতে পাওয়। যায় সেই কয়েকথানি 

গ্রাম ইতাদিগের ধিকাঁরভুক্ত ছিল বলিয়! অনুমান করা যাইতে পারে। 
বর্তমান নড়িয়া, লোনসিংহ, মূলনা ৪, মুলপাড়া, শিরঙ্গল ও বকশা-বাঙ্গার 

প্রভৃতি কয়েকখান গ্রাম গোপালের দেবোত্তর সম্পত্তির অন্ততৃক্তি ছিল 

বলিয়৷ অনুমান করা যায়। | 

গোপাল গান্গুশীর পুত্র চণ্তীবর তৎপুর শুভঙ্কর। শুভম্করের পচ পুত্র 

পঞ্চগঙ্গ৷ নামে খাত, তাহাদের নাম যথাক্রমে গঙ্গাধর, গঙ্গাবর, গঙ্গাগতি, 

গঙামতি ও গল্গাদ!স। ই সময় হইতেই বঙ্গীয় কলীন ও শ্রোত্রিয়- 

গণের মেল বন্ধন হয়। গল্গাধর গা্ুলী হইতেই প্রথম নরিয়া মেলের 

চটি হয়। লিগিঠ আছে “গগাঙ্গে গঙ্জগাধরে মেলো নরিয়া নাম বিশুতঃ1+ 

এই গঙ্গাধরের শাখা, অদাাপি অক্ষুপ্র ভাবে চলিয়। আরসতেছে। 
গঙ্গাধরের গ্রপিতাম এস্কানে গোপাল-বিগ্রহ পতিষ্ঠিত করেন ও মেল 

বন্ধনের সময় গঙ্গাধর স্বীয় গ্রামের নামে মেল-বদ্ধ হয়েন। সুতরাং 

মুসলমান বর্তৃক গৌড় বিজয়ের (১২০৩ থৃঃ ) শত বর্ষ পরে মেল বন্ধন 

অনুষ্ঠিত হইয়াছিল শ্বীকার করিলেও, তাহার! অনুমান ১৪শ শতাব্দীর 

প্রথম ভাগ হইতেই এই গ্রামে বাস করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। 
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কিন্তু গঙ্গাধরেরঃপ্রপিতামঠ গোপাপ গাস্ুণী হতে প্রত্ঠেক পুরুষে ৩৭ 
বৎসর তফাত ঠিনাব করিলে রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ইহারা 

এস্ানে বসবাস করিতেছেন অনুমান করা যাইতে পারে। 

গঙ্গাধর গাঙ্গুণ্ণর ই পুত্র, ধগনাথ পতি ও রঘুনাথ বাচম্পতি। 

রঘুনাথ বাচস্পন্ডির পুত্রগণ কুণগন্থে তাহাদের নিজ ঘিজ উপাধি 

দ্বারা উল্লিখত হঈয়াছেন। 'ঠাহাদিগের নামের পরিচয় পাওয়া যায় না। 

উন্ত বাচস্পতিপ কণ্ঠ রাড় দেশ হঠতে স্মানাত মাধাহ মেলের লোকনাথ 

মুখোপাধ্যায়ের নিকট অর্পিত হয়! নরিযা মেলের কুলীনদিগের পালটী 

9 প্রকৃতি না থাক! প্রধুভ্ত, ইহারা প্রথম হতেই মেল ভঙ্গ করিয়। 

আসিতেছেন.। বাচস্পতি মহাশয় মাধাই মেলে কন্তাদান করিয়াও তাছা- 

দের সহিত পালটা সম্বন্ধ স্থাপন করেন নাই বা মেপবদ্ধনের পুর্বে যে 
সকল বংশের সহিত আদান প্রদ্ধান হয়! ছল, তাহাদের সহিত কোনও 

কৌলিক সম্পর্ক রক্ষা করেন সাই । পরন্থ ইহার! বিভিন্ন মেলের পাত্রে 

কন্তাদ্দান এবং শ্রোত্রিয় কন্তার পাণিগ্রহণ করত: স্বীয় বংশ-মধ্যাদা 

রক্ষা করিয়। আসিতেছেন। এই বাচস্পতির দৌহিত্র সম্তানগণ অর্থাৎ 
লোকনাথ মুখোপাধ্যায়ের সস্তানগণ ঘট ক-ভট্াচার্য। উপাধি গ্রহণ করতঃ 

এই গ্রামেই বসবাম করিতেহিকেন । ইদ।!নীং কীগ্ডিনাশার করাল কবলে 

পতিত হইয়া! তাহারা স্তান-ভ্র্ট হইয়া নান! স্থানে বসতি করিতেছেন । 

রঘুনাথ ধাচস্পতির তিন পুত্র ঘটক সার্বভৌম, ঘটক শিরোমণি এবং 
ঘটক চক্রবন্তী নামে খ্যাত। তাহাদের প্রকৃত নাম কুল-এস্থে পাওয়া 

যায় না। বাচম্পতির জোটষ্ট ভ্রাতা যছুনাথ পণ্ডিত যশোহর জিলার নড়াইল 

থানার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ ডাঙ্গ। গ্রামে যাইয়। বাস করেন। তাহার বংশধরগণ 

অঠ1।প সেখানে বর্তমান লাছেন। 

ঘটক সার্বভৌমের প্রথম পুত্র ঘটক রায় পিতার ন্যয় স্বীয় উপাধি 

স্বারা পরিচিত হয়েন। তাহ।র প্রকৃত নাম পাওয়া যায় না। আদিত্য ও 
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পুরন্দর নামে তাহার আরো ছুই ভ্রাতা ছিল। ঘটকরায় রায় উপাধি 

গ্রহণ করতঃ স্বীয় ঘটকতা বাবসা পরিত্যাগ পূর্বক জমিদাপীতে মনো- 

নিবেশ করেন। অনুমান এই সময়ে রাজা মানসিংহ উড়িষ্যা বিজয়ানন্তুর 

বিক্রমপুরাধিপতি টাদরায় কেদার গরায়কে শাসন করিতে পুব্ব বঙ্গে 

আগমন করেন। কেদার রায়ের সহাম্বতা অপরাধেই হউক বা কেদোর 

রায়ের সীমান্তে অবস্থিত বলিয়াই হউক ইহারা স্বকীয় দেবত্র সম্পত্ডির 

মধিকার চ্যুত হয়েন। 

ঘটঞ রায়ের চারি পুত্র হর, গোরা, কুষ্খগীবন, ও কৃষ্ণবল্পভ। 

কুষ্জজীবন) বিশারদ উপাধি গ্রহণ করেন ও ঘটকতা ব্যবস।য় করেন । 

ৃতসম্পদদ ঘটকগণ এই সময়ে বড়ই দুরবস্থায় পতিত হয়। বহু পূর্বব 
পুরুষ হইতে সমাগত সম্পত্তি হস্তচ্যুত হইয়া যায় এবং নিজেদের যাহা 1কছু 

স্থাপিত ধন ছিল তাহাঁও লু্ঠিত হইয়া যার কাজেই ইহাদের 'আর র্দশার 
অবধি ছিল না। কিন্তু এই ছুরবস্থা বহুকাল স্থারা হয় নাই। কৃঞ্চজীবন 

বিশারদের চারি পুত্র ; রাঘবেন্ত্র, যাদবেন্্, রাজেন্, ইন্দ্রনারায়ণ। কনিষ্ঠ 

ইন্দ্রনারায়ণ হইতেই ইহাদের অবস্থার পু”কথান হয়। 

ইন্ত্রনারায়ণ বাল্যকালে মাতিশয় উদার চরিত্র সুণী॥ ও রূপধান 

ছিলেন। স্বীয় পিতার নিকট শাস্ত্রাত্যাপ করিতেন এবং অবসর 

সময়ে সহচরদিগের সহিত গ্রামের নাণাস্থলে ভ্রমণ করিছঠেন ৪ ঠর- 

বন্তাপন্ন বাঞ্তিদিগের যথাসাধ্য সেবা করিতেন । গ্রামের পূর্ব দর্গিণ কোপে 

দোস্ত ফিরিঙ্গি নামক একজন পর্ভগীজ বাণক জনৈকা হীনবর্ণা সুন্দরীর 

প্রেমে জড়িত হইয়া বাস করিতেন । তাহাদের কোন সন্তানারি ছিল 

না। পরস্থ তাহার প্রভূত নগদ সম্পান্ত ছিল। এই দোগ্ত ফিরঙ্গি 

ইন্দ্রনারায়ণকে অতিশয় স্নেহ করিতেন । তিনি ঠাহার মুত্যুকালে সাত 

মটকি রৌপ্য মুদ্রা (গোট টাকা) ইহাকে দান করেন ও তাহাগ বৃদ্ধ। 

প্রণকিণীর রক্ষণাবেক্ষণের ভারও তাহার প্রতি অর্পিত হয়। কিছুকাল 
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পরে বুদ্ধ পরলোক গ্রাপ্ত হইলে ফিরিঞ্গি সাহেবের অবশিষ্ট সম্পদ ও 

ইন্দ্রনাপায়ণের হন্তগত হয়। বহুশুর ধনের অধীন্বর হহয়াও হন্ত্রনারায়ণ 

মবাব সরকার হুহতে গুণানন্দী পরগণার জমিদারী হস্তগত করেন এবং 

বিক্রমপুর ও গ্রদবন্দর পরগণার অন্তর্গত যে সকল তালুক হস্তাস্তরিত 

হইয়াছিল তৎসমুদয় পুণর্বার আয় করেন। 

গুণানন্ধী বু বিশ্তীণ পরগণা । এই পরগণা এক্ষণে ঢাকা ফরিদপুর 

ও কুমিল্ভী তিন [জলাতেই অবস্থিত । ছুই আনি অংশ মাত্র ফরিদপুর 

জল! পড়িয়াছে অব'শষ্ট অধিকাংশই কুঁমল্লার অধীন, ঢাক] জিলা- 

তেও আত সামান্ত অংশ 'আছে' মেঘন।র পশ্চিম পারে যে অংশ অব- 

স্থিত অর্থাৎ ফারদপুর জিপার অস্তগত তাহার উত্তর সীমা আরা ফুল- 

বাড়ীয়?, পশ্চিমে শঠপুর সাহাবন্দর (নড়িকুল। দক্ষিণ সীমানা ফতেজঙ্গপুর 

এবং পূর্ববসীমা মেঘণা নদী । মেঘন| নদার পৃর্বব পারে ত্রিপুরা জেলার 

অন্তর্গত যে অংশ তাহার উত্তর সীমান! নসিংপুর ও টাদপুর, পূর্বে সিংহের 

গাও পরগণা এবং দক্ষিণে চড় ভৈরবী । এস্থনে উপারলিখিত স্থান 

সমূহের কছু পরিচয় দেওয়া খাবশ্যক। আর! ফুলবাড়ীয়া! এখন নাই। 

বন্তমান বসাকের চড়ে ইহার কিয়দংশ আছে। বর্তমান নড়িয়া পৃথ্ব 

পশ্চিমে লশ্বিত । পূর্বে এই গ্রাম উত্তর দক্ষিণে লম্বিত ছিল। প্রায় 

৮৯।৯০ বৎসর পুর্বে যখন রথ খোপার থাপ (বর্তমান কীন্তিনাশ। ) দ্বারা 

পদ্মার জল শ্রে।ত গ্রবাহিত হয় তখন আরা ফুলবাড়ীয়! সম্পূর্ণ ও নড়িয়ার 

প্রায় (১) সপ্তাংশ পদ্মার কুক্ষিগত হয়। তাহার ফলে এই গ্রাম পূর্বব 

ও পশ্চিমে লহ্িত হইয়া পরে এই দৈর্ঘ্য প্রায় ২ মাইল বা তাহার কিছু বেশী 
বা কম হইবে। কাজেই প্রাচীন নাঁড়য় প্রস্থ অনুমান দুই মাইল ও দৈর্ঘা 

প্রায় ৪ মাইলের উপর ছিল। এই গ্রামের উত্তর সীমাতেই আর! ফুল- 
বাড়ীয়া গ্রাম বা নগরে প্রথিতনাম! ভূ'ইয়! টাদ্ররায় ও কেদার রায়ের বসত 

বাটী ছিল। ফতেজঙ্গপুর গ্রাম এখনও বর্তমান আছে। শুনা যায় 



নরিয়ার ঘটক চৌধুরী-বংশ। ১১১ 

কের্দার রায়ের সহিত যুদ্ধের সময়ে রাজা মানিংহ এইস্থানে শিবির সংস্থা- 

পন করেন ও সেই যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে এইন্তান ফতেজসপুর অর্থাৎ সমর- 
বিজয় স্থান নামে অভিহিত হয়। 'অপিচ নড়িয়া এবং ফতেজঙ্গপুরের 

মধ্যে বিস্তীণ খৈয়ার বিল ভিন্ন অন্ত কোনও প্রাচীন গ্রামের নাম পাওয়! 

ষাঁয় না। খৈয়ার বিলের মধ্যে এখন কয়েক্টী ছোট ছোট গ্রামের উদ্ভব 

হ্য়াছে এবং সেই সকল গ্রামে সকলই চাষী মুসলমান প্রজা, পুরাতন 

কোনও ভদ্রবংশের অস্তিত্ব দেখা যায় না। শ্রীপুর সাহাবন্দর ব। নড়ি- 

কুলের তৌজিতুক্ত নাম সরকার পোনারগাও তাপ কোয়ারহাট শ্রীপুর 

সাহাবন্দর পরগণা1। এখানকার সাহাবংশ বহুকাল হইতেই যথেষ্ট প্রতি- 

পত্তিশালী ছিণেন ও নিজেদের নিধাসস্থান নড়িকুল গ্রামকে শ্রীপুর নামে 

অভিহিত করিতে প্রধত্বপর হইয়াছিলেন কিন্ত সাধারণ্যে তাহাদিগের 

প্রদত্ত নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। 

ইন্ত্রনারায্ণ ঘটক উপরিউক্ক সীমাবিশিষ্ট জমিদারা রায় চৌধুরী 
উপাধির সহিত গ্রহণ করঙঃ আপনাদিগের চিরপুজিত গোপাল-বিগ্রহের 

নামে শাসন সংরক্ষণ করিতে থাকেন। প্রায় ১২ * প্রোণ ভূমির চতুর্দিকে 
গড় খনন করিয়৷ আপনাদের বসত বাটী নিন্মাণ করেন এই গড়খাইর 

মধ্যে ঘটক-ভট্রাচার্যের সস্তানগণ ও নিজেদের পুরোহিতগণ ধোপা, 
নাপিত, মালি, ভূঁইমালি 1 দোকানদার, পোদ্দা প্রভৃতি পৌরজন ও 

সিকদারাদ্গকে লইয়া ইহা! একটি স্বতন্ত্রগ্াম স্বরূপ অবস্থিত ছিল। 

মিকদারগণ তাৎকালিক গৃহরক্ষক সৈন্টের কাধ্য করিত । এমন কি 

অন্তঃপুরে শয়ন করিতে ও পসিকদ।রদ্দিগের মনোনীত গৃহ ব্যতীত কর্ত! কি 

* সাড়ে সাত হাতে ১ নল । ২৪ নল দীর্ঘ ও ২* নলগ্রস্থ জমী১ কালী। ১৬ 
কালীতে ১ দ্রোণ। 

+ ভূ'ই মালি-্ভূমিকুন্গর জাতি__রাস্তা, ঘট, বাড়ীর প্রাঙ্গণাদি পরিফার 
রাগ! ইহাদের কাধ্য। 



১১২ এতিহাসিক চিত্র। 

কর্তৃপক্ষীয়ের৷ অপর গৃহে শয়ন করিতে পারিতেন না। ইন্দ্রনারায়ণ 

রায়ের খনি ত নড়িয়ার দিঘী এখনও কোনমতে বর্তমান আছে । ইহার বণ 

পরিমাণ গ্রায় ৪ কাণী হইবে । এই দঘীর মধো এখন ছুষ্টটী বড় 
পু্ষারিণী খানও হইয়াছে ও অবাণ£ অনেক স্থল জঙ্গলে পুরণ রহিয়াছে । 

এহ 1দঘীর দক্ষিণ পারে দোগপমঞ্চ ও তাহার শ্রায ২** শত হস্ত দক্ষণে 

অপর এক্টী পানার জলের পুঞ্চপিণী; এতগভয়ের মধ্য দিয়া বাড়ীর 

বা'হর রাস্তা । ইহাই পুরপ্রবেশের একমাত্র পন্থ! । এই পথ বাড়ীর পুর্বব 

দিকের পথ।- হার উভয় পারে কম পণাশ ও বকুল প্রভৃতি ফুলের 

ও আম, কাট।ল, নারিকেল ও খেঙ্ছর ইত্যাদি ফপের গাছ ছিল। বর্তমান 

সময়ে এই সমুদয় বুক্ষের কোনও চিহ্ন মাত্র নাই। প্রায় ১৫ বৎসর 

অতীত হইল অতীতের শেষ সাক্ষীশ্বরূপ প্রাচীন পলাশবৃক্ষ ভগ্ন ও ছেপ্গিত 

হইয়াছে । এই প্রাচীন পলাশ বছ গোলাগুণির আঘাত সহা করিয়! 

বহুকাল জীন্তি ছিল কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নে ভূঙলশায়ী হইয়াছে। 

এই গড়ের অশ্তান্তরে ইচ্ছা! কারলে প্রায় ছরমাস কাল পাহিরের কোনও 

সাহাযা নিরপেক্ষ হইয়া বাস করিতে পারা যাহত। 

হক্রনারায়ণের চারি পুএ রমানাথ, স্ধীরাম্, আনরুদ্ধ ও পরশুরাম 

ক্রমে ধনৈশ্বর্ষো বশেষ প্রবল হইকস। উঠে। সেই সময়ে বঙ্গের নবাবগণ 

হানবল হইয়া পড়াতে এই ঘটক চৌধুরিগণ স্বাওন্ত্র অবলম্বন করে ও 

নবাব সরকারে বাধিক দেয় দর থাজানা বদ্ধ করিয়। দেয়। মুরাদ 

নগরের ফৌজদারী টন্ত এই আবমৃণ্তকারিতার প্রতিশোধ লইতে ইছা- 

দিগের বাসস্থান আক্রমণ করে ও পগ্াজত হইয়া ফিরিয়। যায় । এই জয়ে 

ঘটকগণের গর্বের মাত্রা একটু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই । ফৌজ- 

দারের সৈম্ত পর!জিত হ্হয়া গেলে হ'হারাও এদিকে নবাব সৈম্তের 

আক্রমণ অপেক্ষ। করিতে ছিলেন ও তছ্পযুক্ত রসদ, অস্ত্র শস্ত্র এবং পাইক 

গ্রহ করিতে ক্রট করেন নাই । ওদিকে ফৌজদারি সিপাহির পরাজয় 



নরিয়ার ঘটক-চৌধুরী বংশ। ১১৩ 

সংবাদ নবাব সরকারে পনুছ্ছিলে পর মুশিদাবাদ হইতে ৫০৭ শত সৈন্ঠ 

প্রেরিত হয়। এই সৈল্তগণ আসিবার সময়ে পথে কুত্রাপি কধনও কোন 

বাধা পায় নাই। তাহার! অনায়াসে আসিয়! পুরাক্রমণ করে ও অবরোধ 

করিয়া থাকে । তথন অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম ভাগ নবাব সৈন্তে জ্বর ও 

উদরাময় রোগের আ বর্ভাব হওয়াতে, তাহারা অত্যন্ত কাতর হুইয়। পড়ে। 

এদিকে নবাব-সৈগ্ঠ কর্তৃক অবরুদ্ধ অবস্থায় ১৯ দিন পর্যাস্ত গড়ের ভিতরে 

থাকিয়! তীর ও গুলিদ্বার! যুদ্ধ চলিতে থাকে । এদ্িগে রোগাক্রান্ত নবাব- 

সৈন্ত স্থান ত্যাগের জঙ্ত বিশেষ লালায়িত অপর পক্ষে ঘটক-চৌধুরীদিগেরও 

সমস্ত গোলা নিঃপেষত হইয়া যাওয়াতে তাহার! বিশেষ বিপন্ন । এই 

সময়ে কোনও বিশ্বাম ঘাতক ভৃত্য উহার্দের গোলার অভাবের কথ! নবাব- 

সৈন্তে প্রকাশ করিয়া দেওয়াতে তাহারা উৎসাহের স'হত যুদ্ধারস্ত করে। 

ঘটক চৌধুরিগণ নিতান্ত বিপন্ন অবস্থায় আরও তিন দন পর্যন্ত শিকা 

টাকা কামানে (দমক!) পুরিয়া গোলার কার্য করে। অবশেষে এক* 

বিংশতি দিবস রাত্রে ঞগোপাল-বিগ্রহ এবং স্ত্রী-পরিবার” লয়! পলায়ন 

করে। পরদিন নবাব-সৈন্য পুরদখল করতঃ গৃহার্দি ভূমিসাৎ ও ভক্মসাৎ 

করিয়! দেয় ও সামান্ত মাত্র ত্যক্তধন লু%ন করিয়! লয়। নিরক্ষর গ্রাম্য 

কবির গীতে এই ঘটন। বহুকাল পর্যন্ত লোকের স্বতিপথে জাগরিত ছিল। 

অনেকদিন পূর্বে আমি এই কবিতার কির়দংশ আমার খুল্প পিতামহ 

৮শিবচন্দ্র রায় ঘটক-চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম। 
তাহারও অতি সামান্ত আমার ম্মরণ আছে; তখন এই সমুদয় গ্রাম্য 

গীতের মধ্যে ষেআবশ্ঠকীয় কিছু আছে, তাহা ভাবিতাম না ও এই সকল 

পৌরাঁপিক কথা বুদ্ধার্দের সময় কর্তনের একমাত্র উপায় বলিয়৷ তাচ্ছিল্য 

করিতাঁম; কিন্তু আমার স্বর্গীয় পিতামহ এই সমুদম্ম পৌরা'ণিক-কথ! 

৮ (৬ষ্ঠ বর্ষ) 



১১৪ এঁতিহাসিক চত্র। 

কহিতে কহিতে সে ১০০ বৎসর বয়সেও যুবকের উদ্যমে উৎসাহান্িত 

হইয়। উঠিতেন এবং আমাদিগকে পূর্বপুরুষের ধর্মবিশ্বাস, গৌরব 

ও কুলমর্যাদা রক্ষার জন্তু কত উৎসাহিত করিতেন। তাহার সেই 

উৎসাহ্পূর্ণ বাকোর স্বর যেন এখনও কানের ভিতর খাভিেছে বলিয়। 

মনে হুয়। 

কবিতাটা আমার যতদুর মরণ মাছে তাহ! এই__ 
“তীর পরে ঝাঁকে ঝাকে গুলি পরে বৈয়। . 

 নৈরায় ঘটক যুদ্ধ করে কচুবনে ব5:1 ২। 

ঞঃ ক সং ০ 

ঘটক পাণাইলারে নৈরায় দোসারপুরি কারে দ্িলারে॥ ধুয়া! । 

০ ঈ 

দিন নাই ক্ষণ নাই রাত্র অন্ধকার 

২১ দিনে সোনার লঙ্ক। % হৈল ছারথ।:, 

ও ঘটক পালাইলারে এস্যাদি। 

ক 

তেতৈলের পাতে 

রঘুঘটক শার ছাড়ে ডাইন হাতে বাও হাতে 

ও ঘট ₹ সা ধুয়া। 

ক ক ০ ৮ 

লক্ষ্মীকাস্ত ঠাকুর লৈয়া ফিরেন বাড়ী বাড়ী । 

রৈয়। -রহছিয়। রহিয়।। ২ বইয়া্বপিয়।। * নৈর| পাঠাস্তর। 

ৰ 



নরিয়ার ঘটক-চৌধুরী-বংশ। ১১৫ 

গোপালের বালাখাঁন৷ করল চুরমার 

ধুয়। 

এই ঘটন|র ছুই তিন বংসর পরে অনেক সুপারিসের পর ইন্দ্রনারায়ণ 

রায়ের তৃতীয় পুত্র পরশুরাম রায় ঘটক-চৌধুরীর নামে জমীদারীর 
বন্দোবস্ত লয়েন। সেই জমীর্দারী অবশেষে আত্মকলহে হস্তাস্তরিত 

হইয়! পড়ে । এখন এই বংশের কাহারও হাতে এই জমীদারীর কোনও 

স্বত্ব নাই । পরস্পরের বিবাদের ফলে যাহ! হইয়! থাকে, ইহার্দেরও তাহাই 

হইয়াছে । নবাবের সহিত যুদ্ধ সময়ে যে সকল অন্্রাদি ব্যবহ্বত হইয়া- 

ছিল তন্মধ্যে কয়েকটি দমক! ( কামান ), তরবার, বর্ষা ও ঢাল ইত্যাদির 

জীর্ণাবশেষ এখন পর্যন্তও দেখিতে পাওয়া যাইত। তাহার একটি 

কামান (দমকা) সাহিতা-পরিষদের প্রদর্শনীর জন্ত প্রদত্ত হঈল। ইহার 
কাষ্ঠনিম্মিত ফ্রেম ইহারই সহিত সংলগ্ন ছিল কালক্রমে সেই সমুদয় নষ্ট 

হইয়া গিয়াছে এখন কেৰলমান উহার শৌহন!ণটা অ-শিষ্ট আছে। আর 

হরখার ও বর্ষ। ইতা।ধির যাহ] যাহা অপব্য*হারে ক্গফিত হইয়া কোনও 

প্রকারে অন্তু” সাক্ষী দিতে হিল, তাহাঁও বিগত ছুই বৎসর সরকার 

বাহাছ্বরের খান'ত্ল্ল'পীৰ উপত্রবের ভয়ে কীত্িনাশার গর্তৃস্থ হত পূর্ব 

ভূসম্পত্তির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিগ্নাছে। পরশুরাম রাঁয় চৌধুরীর নামে 
জমিদারী গৃহীত হইলে পর তাহার! সেই স্থানেই আবার নৃতন বাড়ী 

নিম্মাণ করাইয়া বাস করিতে থাকেন ও গোপালের জন্ত “ঝিকটা 

ঘর” নামে পূর্ব প্রচলিত দোতাল! ঘরের মত ইষ্টক নির্মিত ঘর 



১১৩ এতিহালিক চিত্র। 

নির্শাণ করান। সেই গৃহের কয়েক খানি ইষ্টকও এই সঙ্গে প্রদত্ত 

হইল। 

এই বংশের একখানি বংশ পত্রিক1 এতৎসঙ্গে প্রদত্ত হইল। 
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(গ) শাখা । 

১৬। | প্রশ্রাম 

১৭1 মুক্তার রামপ্রলাল 

1 

১৮ শ্বানীপ্রসাদ রামমোহন 

] | 

১৯। দুর্গানাস পোয্য) রামকৃদ্ঃ (পোষা । 
] ! 

২*। রাঞ্জচল্গ গৌরচজ র'মতনু ূ 

২১ উপ্রভাতচজ ূ 

২২। একপুত (শিশু) ৰ 

ভিিচিরজকিগিওি ূ এ 
| শৈরবচ্জ গোলোকচল জয়ন্দা অভয় বসন হা 

| | ] | ী 

২১। | 1 রামন্ছাল  কমুদিনীকাস্্__এক কন্াা কন্থ। | 
ৰ 

টি 

হা | রাজমোহন ইবুনাহারীলাল ভয়ে! "এন শীমাহজচজ 

| হি: 

ক ূ | 
ূ এগ প্রঞ্নীপচন্্র হের আশিকচক্ত শসুচন্্র 

] 
| নস মহেশল 

২২। | মাকাশ : শ্ররজনীকা, ূ হর 
রি 

১০ ৰ ৰ ৰ | 
| 

২৩। গোপাল দুগো ফি প্রমশিমোহন ০সহীশল ইযোগেশ্চজ। শ্রীদেবেজ্রচ গুনগেম্রচন্্ 

০৪ | 

২১। উ্াচন্্রকা নব শ্রীল কনাখ ই্রনযানচন্্র | 

| | ১৫ টনি রজার 

টা ছ্রমনমে'হন প্রীললিতমোহন প্রী্'লমোহ ইজিজেন্রচন্ত প্রীরমেপচন্দ্র প্রীরাধিকামে ইন 

িরিরিরিটিএঠািটিটা টি টি 
। ] 

২১। ৪মধুনুনূন আ্ীবিহারীলাল প্ীবিনোদ বিহারী 

| 
২১। হ্লতনরগন জনমরেন্র 

(খ) শাখা । 
ি 

অনিরুদ্ধ রা ঘটক-চৌধুরী। 
[হাদের বংশবল এখানে সন্িবিষ্ট 

ইহা বংণধয়গদ ঢাক! জিকার অন্গত পাঁচগাও প্রামে আছেন । নর্রিধাতে নাই বলিষ্না : 

হইল ন।। যেহেতু ইহা কেবল নরিফার বর্তমান ঘটক-তৌধুর বংশেরই জন্য [লিখিত। 

প্ীচিস্তাচরণ ঘটকচৌধুরী। 



কোরংণ সরিফ। 
( পুব্ব প্রকা'শতের পর) 

88 

অধ্যায়ের প্রারস্তে আল, ফলাম্, শিম্ অর্থৎ অ, প, ম প্রভৃতি 

ধণমালার প্রয়োগ 1 কোরাণ সরিফের উন্ত্রশটা অধ্যায়ের মধ্যে, 

এইরূপ অসাধারণত্ব দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহারা বর্ণমালার কতিপস়্ 

(নদ্দি্ট অক্ষরের সহিত আরস্ত হইয়! থাকে । উহাদের মধ্যে কতকগুল 

একট্রী এবং অপরগুলি কয়েকটা "অক্ষর লইয়া! আরম্ভ হইয়াছে । মুসল- 

মানের। বিশ্বাস করিয়। থাকেন যে, এই অক্ষর সকণ কোরাণ সরিফের 

বিশেষ লক্ষণ বা চিহ্ন । কতিপয় স্থগতীর গুট়-রহগ্ত গোপন রাখিবার 

জগ্, উহার মর্থ ভবিয্যদবক্তা বাতীত 'আর কাঙার৪ নিকট প্রকাশিত 

ইয়নাই। তথাপি ফিভ্দীরা ষাহাকে 'নোটারিকন্ঠ বনিয়! থাকেন, 

সেই জাতীয় কোব্বলে! অবলম্বন করিয়া, কেহ কেহ এই সকল অক্ষরের 

অর্থ ব্যুৎপার্দন করিতে প্রয্নাস পাইয়। থাকেন এবং অনুমান করেন যে, 

ঈশ্বরের নাম, গুণ, আদেশ ও নিয়োগাবলী-প্রকাণক শব্ধ সকলের স্থলে 

প্র সকল অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে । এইজন্য বোধ হয়ঃ এই সকল? 

রহস্তময় অক্ষর এবং কবিতাকলাপ কোরাণ-স'রিফের চিহ্ন বলিয়া উক্ত 

হইয়। থাকে । আবার কেহ কেহ রিহুদিগণের “পেমাত্রিয়া' নামী 

অপর জাতীয়! এক কোব্বালা ক্মনুসারে এই সকলের অর্থ উহাদিগের 

প্রক্ুতি. ঝ| উচ্চার্ধ্য স্থান বা হীন্দ্রয় অথবা! উহাদিগের গণনাস্কের গুরুত্ব 

হষ্টতে ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন। কিন্তু মতবৈষদ্য হইতেই এই সকল 

ক্মনার ভ্রমপ্রমাদ সহজেই প্রতীয়মান হয়। উদাহরণ যথা _কোরাণ 

সরিফের দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্তায় পাচ অধ্যায় “আ+ 'প” মন এহ 



১১২ পতিভাসিক চত্র। 

[িনটী শক্ষর শবপন্বন। করিয়া আবস্ত হইয়াছে | কেহ কেহ আন্বমান 

পেন যে, এম টিমন্ী আঙ্গুর মাল! শাতিফ মাজিদ? এই তিনটী শব্দের 

পশিধদর্ি বপিযাত | এ 0৮ এঘর অর্থ পরমেশ্বর দয়াবান এবং 

প্রগাঢ় সম্মানাহী মথব। “শালা লি মিলি” অর্থাৎ “আমাতে বাআমা 

হইত, আর্ধাৎ “মাতে সহম্ম পূর্ণগা বিগ্ধমান এবং আম হইতে 

সমস্ত কলাণ নিংস্গত তইনেছে ৮ আবার কেত কেঠ বলত শশা, 

শালা, আগাম” আর্থাহ এআদি শেষ্ঠ জ্ঞানগ 9 পুর ৮১ এই ভিনটী 

পদের পগ'মর শাগক্ষর, দ্বিশীগর সা । এণং তৃতীয়ের শেষাক্ষর 
গচণ করিয়া উন কিনল শত ভঈমাছে । আনার কেহ 

রঃ টু এব” অর্গাৎ কোবণ সরিকফের “ষ্টি- 
টি পদ এ পন্কাা ওঠ) শী শের প্রথম ও ততীযের আদি 
এব £ পাব শেষাক্ষর লঈখব, এরা নিনটী অক্ষর প্রযুক্ত তইয়। 
থকে । মাবার কহ কেচ মন্তমান কান পে, “মা” অক্ষরটী কের 

নিয়ভাগ অর্ধাৎ প্রথম নাশিন্দিশ, “ল" জিহ্বামূল আপবা মপা বাগিন্ছিয় 

এবং “ম” এঠ অর্থাৎ পেষ বাগিন্দিয গঈতে উচ্চারিত ভয় বয়, উহাদের 

অর্থ, “ঈশ্বর আদি, মপা ও আন্ত” অর্থাৎ মামাদিগের সকল বাকা ও 

সকল কাগোব আবি, মপা 9 মন্তহাগে ঈশ্বরের গুণান্ুনাঁন কর! 

একন্ক কর্তনা। শাবার পৃরোক্রী তিনটি অক্ষরের সংখান্তষায়ী গুরুত্ব 
পবিমাণ যেবন ৭, পিতা নিণীত ভিশন তত 0057 পুথি ম 

ধর্ম ৭১ বংপরের মনো সন শার্ট 1 হব কেহ কেহ এইরূপ 
অনুমানও করিয়া থ) . এ 

আপামর পাপন সকলেই 'শ্গীকারধ্ু করিয়। থাকেন যে, ভিন্ন ভিন্ন 

'আরবস্াতির মধ্ধো সর্্বাপেক্ষ। সম্বান্ত ও স্থদভা কোরিস জাতির অনীব 

বিশুদ্ধ ও £স্বললিত ভাবায় কোরাণ সরিফ বচিত--অন্যান্ত ভাষার 

সছিত ইহার কদাদিৎ সংশ্রৰ মাছে। ইইহাই আরবিক ভাষার অভ্রান্ত 
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মৌলিক 'আধর্শ। আবার কোন কোন ্গমতপধান সুস্মানও বণিয়া 

থাকেন যে. উনার অনুকরণ নরলোকের অসাধ্য । সেহজন) ত্াচার। 

ইভাকে মুনকে উত্থাপিত করা অপেক্ষাও সমদ্িক শ্রেষ্ঠতর দৈববল 

বলিয়া বিবেচনা কাঁরয়। থাকেন এবং ইঠ1 শ্ব্গ-সম্ভব বলিয়া সমস্ত 

জগৎকে অনুবোধিত করিতে অগ্রসর হুন। 

মুসলমান ধন্ম-পবর্তিক মহম্মদও এই দৈববলের তাপ কারয়া, আরব- 

দেশের প্রধান প্রধান বাখ্বিশারদ পগুতগণের প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান 
১ইতে সমর্থ হইয়াছেন এবং কোর1ণ যে ঈশ্বর-প্রেঃরত, তাহাও অবিবাদে 

হাদয়ম করাইতে সিপ্ধকাম হইয়াছেন। মঠম্মদের সময়ে আরবদেশ 

সতস্ব সহস্র বীত্তিমান্ বিদন্মমগুলীতে পরিধাপ্ত ছিল। কোরাণের 
রচনাপ্রণাণী এবং অলোকস!ধারণসৌন্দর্যোর গর্ব খর্ব কারবার জন, 

তাহার! বু বদর ধরিয়া! অক্ষান্ত চেষ্টা ও যন্ত্র করিয়াছিলেন; কিন্ত 
ইঠাপ্ একটা অধায়েরও 'অন্ুবূপ কোন প্রবন্ধ শিথিয়া উঠিতে পারেন 

নাই। শত শত দৃষ্টান্তের মধো, আমরা এস্পে একটা বিষয়ের উদ্াহএণ 
প্রদশন করিতেছি । তাহা দ্েখিম্াই পাঠকগণ অনায়ামে উপশব্ধি 

কারবেন যে, আরবের মহামহো!পাধ্যায় পগুতগণও কোরাণ সরিফ পাঠ 

কারয়া, [বস্ময়োত্ধুল্ল-লোচনে শত শত বার ইহার সাধুখাধ 'প্রধান 
কারয়াছেন। মহম্মদের সময়ে, ল্যাবিদ্ ইবন্ র্যাবয়া নামক অলৌকিক 
ধীশক্তিসম্পন্ন জনৈক আববক কাব উদ্ভৃত হইয়াছিলেন। মক! মস্জি- 
দের দ্বাপদ্েশে ঠাহার এক কবিতা সগিবন্ধ হহয়াছিল। ততকালে 

আরবদেশে এই কাঁবতা অপেক্ষা উত্কুষ্ঠতম কবিত। কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর 
হইত না। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই, কোরাণ সরিফের দ্বিতীয় 
অধায় উক্ত কাবতার পার্খশদেশে সন্নিবদ্ধ হয়। এই সময়ে ল্যাবিদ্ 
পোত্বালক ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি এই কবিতাঞ প্রথম ছুই চরণ 
পাঠ ক।রয়! একক।লে বিশ্মিত হইলেন এবং কহিলেন--দঈশ্বরেদ্বোধিঠ 



৮১৭ এতিহাসিক চিত্র । 

ব্যক্তিগণ ব্যভীত অন্ত কেহই এরূপ পদবিন্তাস করিতে পারে না। এই 

বলিয়া, তিনি সেই মুহর্তেই মহম্দ- প্রবর্তিত ধর্ম অবলম্বন করিলেন। 
অবশেষে, যখন না্তিকগণের সত 5 মচম্মদের ঘোরতর বধাঁদ উপস্থিত 

হয়, এবং বথন তাহারা দঠস্স সঠম্্র বাঙ্গোক্তি ও ভর্খসন| প্রয়োগ করিয়1, 

মঃম্মদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, সেই সময়েই এই মহাত্স। তাহ।দিগকে, 

বিশেষতঃ "ম্মল্ মোল্লাকাত” নাকী কবিতার প্রণয়নকর্ত। আসাদ "াতির 

অদীশ্বর, আমি অল কায়িস নামক বাক্কির বিকুদ্ধে শতশত খএস্তা 

পিখিয়', মহম্মদ ও তত গ্রবন্তিত পর্মর গৌবব রক্ষা করেন। 

. কোরাণ সরিফেগ বচনা প্রণালা সচরাচর প্রাঞ্জল 9 ওগো গুণ-সম্পর | 

বিশ্েত:, ইহা মে সকল গুলে অন্যান্য লপিষ্যদ্বক্, গণের অথবা গন্য প্োন 

ধন্মশান্তের মন্ুকধণ করিয়াছেন, সহ সকল স্তপে পলোক্ত গুণ নকলের 

পরিচয় আরও অধিক পরিমাণে €দথতে পাওয়া যায়। ইহ] সংক্ষেপে 

বর্ণিত, গ্রায়ই অন্ফ,ট, পৃববদেশীয় বী হানুঘামী সমুদ্্ল অপকঙ্কারে ভূমিত, 
স্ববুমার ও গল্প কথায় দীর্ঘভাণব,গীক্চ এবং নেক স্থলে, প্রধানতঃ যেখানে 

ঈশ্বব্র গুণ ও লৌকিক কার্পা পর্ণিত ইইয়াছে, সেউ সেই স্থানে 

সমুন্নত ৪ গোৌরবশ্পূর্ণ। 

কোরাণ স'বফ পঞ্চ শখ» হইয়াছে বট, |কন্ত বাকাবলী সুদীর্ঘ 

ছন্দোনন্ধে আবদ্ধ । সেইজগ্ঠ ইভা আনেক শ্লে ভাববিপশায় এবং 

আনাবশ্যক 'দ্ররুদ্তি দোন সংঘটিত হইফাছে। কিন্ত আরবক্জাতি এরূপ 

এই পেৌষ-গ্রিয়। যে উহার স্বন্গ রচিত বাক্যাণলীর মধ্যেও উঠার 

অজত্ প্রয়োগ করিতে ক্রুটি করেন নাই । 

যে প্দ্ধতি অপণলগ্গন কাঁরয়া কোরাণ সরিফ লি'খত হইয়াছে, তাহ! 

নিয়ে প্রৰশিহ হইতেছে। বহুগনাকীর্ণ আগবর্দেশেব মধ্যে তন প্রধান 

পম্মাবলম্বী লোক বিদামান ছিল। (১) পৌন্লিক (২) ঝ্িুদী (৩) 

খৃষ্টান । এই অধিবাসিত্রয় প্রধানতঃ সকলে সম্মিলিত ও নায়কবিরতিত 



কোরাণ সরিফ। ২৫ 

5ইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিত । উহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ পৌত্তলিক, 

অবশিষ্ট যিুদী ও থৃষ্টান' এই অধিবাসীদিগের অধিকাংশই ভ্রমসন্কুপ- 
মত-বিরোধী বিশ্বাসের বশবর্তী ছিল। তাঠারা এক অনস্ত অদৃশ্য 

ঈশ্বরের উপাসন ও পৃপ্ধা করিত। তাগর ক্ষমতা! প্রভাবে সমস্ত জগৎ 

এবং যাহার বশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন অথচ অখিল ব্রহ্গাণ্ডের স্ব্টিস্থিতি- 

পালন ও বিচার কর্তা নহেন, এমন কতকগুলি পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে 

বলিয়া স্বীকার করিত। এই তিন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকদিগকে 

একত্রীকরণ; কতকগুলি উতদবের বাণ্িক লক্ষণ ও এ্রহিক ও পার- 

লৌকিক দগুপুরস্কারের মাশ্বাসে আশ্বাসিত করিয়া, উহদিগকে কতিপয় 

পাচীন ও মভিনব নির্দিষ্ট নিয়মের বশীভূত করণ) এবং মহম্মদ 

ভবিযদক্ত। ও ঈশবের দৃত্ত_-তিন প্রাচীন কালের পুনকক্ত উপদেমাণা, 

মঙ্গীকার ও বিভীম্বিকা প্রদর্শন করিয়া, অবশেষে বলপুর্ববক যে ধর্ম 

মবলম্বন করাহবেন, হাগাতে সম্পূর্ণপ্রদ্ধাবান হয়া এবং তাহাকে ধর্ম 

জীবনের ত্রাণকর্কা « হহ সংসারের দ্বিতীয় নধিপঠি ভাবিয়া, 

সব্বান্তঃ চরণে তাহার বণীভৃত ওয়া; কোরাণের মুখা উদ্দেগ্ত | 

তনুসারে, একেক্বববাদই কোরাণ সরফের সপেবোচ্চ নীতি । এই 

নীতি পুনঃ স্কাপন করিবার জন্য ই, মম্মদ ঈশ্বর কণ্ঠক পপরিঠ »ইয়াছেন, 

ম্পষ্টাক্ষরে এই কা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন । অনাদি মনস্ত কাল 

০হঈতে ইহ সংসারে এক হিন্ন তই সত্য ধর্মখ অবস্থিতি করে নাই এবং 

করিতেও পারে না, ইঠাও গাহার 'অকট্া মত। কারণ, যদিও কতক- 

গুলি [বশে বিধি ও আনুষ্ঠ।নক ক্তিয়া, শুদ্ধ কয়েক [নের ভ্ান্ট দেখিতে 

পাওয়| যায় এবং স্বর্গীয় নিয়োগান্সারে পববর্তন পরতন্ত্র হইয়! থাকে, 

এথাপি উহাদিগের মারাংশ অনন্ত সতা্বরূপ বলিয়া কর্দাপি পরিবর্তনশী 

নহে; প্রভাত, অপররবর্তনীয়ভাবে অনন্ত গাল পর্যাস্ত মবস্থিতি করিবে। 

অধিকত্ত, মহম্মৰ শিষাগণকে এই বলিয়! উপদেশ প্রদান করিয়! [গিয়াইঈও 
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যে, যে সময়ে এই ধর্ম অক্জ্ঞাত অথ” মৌলিক সতা হষ্টতে অপত্রংশ 

হইয়া আসিয়াছে, সেই সময়েই জগত পাতা জগদীশ্বর মহান অন্ুকম্পা 

প্রদর্শন পুর্বক, বহুসংখক ভাবধ্য্বস্ত। ছার তাদ্বিষয় মনুষ্যবর্গীকে 

পুনরায় অবগত ও শিক্ষা প্রদান করাইয়াছেন। এ সমস্ত ধর্ম-সংস্কাপক- 

গণের সময় হইতে মহম্মদের সময় পধ্যস্ত, মোজেস্ ও যিশু সর্বপগ্রপান। 
তৎ্পরে মহাপুরুষ মহম্মদের আবির্ভাব হ্য়াছে। উক্ত মহাতআ্সাই সকলের 

শেষ ধর্মসংগ্কাপক | ইহার পরে আর কাহারও আবির্ভাবের আশা নাই। 
যে নারকাঁগণ, পূর্ববন্তীধন্সংস্থাপকগণের অবমাননা ও বাক্য উল্লজ্বন 
করিয়। ঈশ্বরের নিকট বিষম শান্ত গ্রাপ্ত হঈয়াছিল, মহম্মদ কোরাণ 
সরিফের অনেক শ্ুলে, তাহাদিগের ভীষণ দণ্ডের উদ্দাইরণ দর্শন 
কগিয়া, স্বীয় বাকো সাধারণের মনোযোগ বিশেষরূপে আকুষ্ট রাখিবার 
প্রয়াস পাহয়াছেন। উহাদ্দিগের মধ্যে তিনি কতকগুলি গল্প বা কতিপয় 
ঘটন। ওন্ড এবং নিউ টেষ্টামেন্ট এবং অপরগুলি 'য়হুদীদিগের কিংবদস্ত 

হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন এবং উহা কোরাণ সরিফে সন্নিবেশিত 
করিয়া, খুষ্টীয় ধর্মশান্ত্রের অলীকা সপ্রমাণ করয়। মতারোল সমানয়ন 
কারয়াছেন। 

কোরাণ সরিফের অপরাংশে আবশ্তক নিয়ম ও বাধ; নৈতিক ও 
ধরশ্বরিক ধন্মের গনবচ্ছিপ্ন উপদেশ ; এবং সর্বাপেক্ষা গুরুতর একমাত্র 
অনস্ত অনাদি ঈশ্বরের আরাধনা! ও পুজা এবং তাহাতে আত্মদমর্, 
করিণার প্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে | উহাদিগের মধো সমুজ্জল কৌস্তভ 
ম'ণর হ্টায় এমন উৎকৃষ্ট উত্রু্ট বিষয় সকলও নিহিত রহিয়াছে যে, 

সেচ সমণ্ত | হিন্দু, কি সুসলমাণ, কি খৃষ্টান, ক বৌদ্ধ সকলেরই প্রম 
হিঠগকর এবং ধর্দরজ,বনেও দেবছুর্লভ অমূল্য রত্ব। 

এতদ্বাতীত, কোরাণ সরিষে বাক্য নকলও বহুল পরিমানে দেখিতে 

পাগ্য়াযায়। কোনও ঘটণনাতবিশেষ অবলম্বন করিয়া! মেই সমুদয় বর্ণিত 
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হইয়াছে । কারণ. যে সময়েই হউক না কেন, যখন মহম্মদ কোনও 

বিষয়ের [নমিত্ত বিরষ্ ও উদ্বেজিত হইয়াছেন এবং যখন কোন কু 

তাহাতে শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তখনই ঠিন শাণ করিয়াছেন 

ঘে, তিনি ঈশ্বরের এক অভিনব মাজ্ঞা প্রচার করিতেছেন এবং তথাবিধ 

ছনুষ্ঠানে তত্ক্ষণাৎ তাহ! হই্জে শান্ত প্রতীকার পাভ করিয়। সিদ্ধমনো- 

সপ হুইগাছেন। বঞ্ততঃ মগম্মৰ অন্তান্য ভাবিষাদ্বক্তগণের ন্যায়, এক 

কাদে সমগ্র কোরাণ সরিফ তাহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া 

দ্বীকার করেন নাই) প্রত্যু্, ঈশ্বর গন নরলোকের শিক্ষা বিধানের 

উপযুক্ত অবসর বোপ করিয়াছেন, হথনছ ঠিনি তোহাণ সবিকেব কিয়- 

দংশ খগ্াকারে তাহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বগ্ততঃ মহম্মন 

অগ্যান্ত শবিষাদ্ষক্রাগণের ম্যায় সমগ্র কোরাণ সরিফ. এইরূপ প্রকাশ 

করিয়া অতি শ্বুদ্ধি ও প্রশংসার কৃর্যা কারয়াছেন। কারণ, যদি উহ। 

এককালে প্রকাশিত হইয়াছিল, এপ প্রকাশ করিতেন, তাচা হইলে 

বহুবিধ আশন্তি উথ্থাপত হইত; পেই সকল মা"ত্তি খণ্ডন করা অসম্ভব 

ন। হইলেও, অঠ্যন্ঠ হৃঃপাধ্য হইয়া উঠিত। কিন্ত তান উহা খণ্ড 

সময়ে সময়ে প্রকাশিত নলিয়! স্বীকার করাতে) 6০7 এ১ পতন খেমন 

সকল বিপ্ন বিপদ হইতে অপাঠ ' ০ শিন্ুশ গাণে সবিশেন মর্যাদা ও 

গতির ৮8৩ এছ 275,55৩ 4 গত ০741৬ 

গন্ধ রক্ষা করিতেও দানা | 

একে মুনলনানে এ এক পাকো স্বীকার কারয়। থাকেন যে, কোরাণ 

সরিফ কাণ্মন্ :1079 মংল্মৰ বা তংস্থানীক্ কোন বাক্তি কর্তৃক রচিত বা 

পিপিত হয় নাহই। উহাধিগের অন্ধ বিশ্বাস এই যে, কোরাণ সরিফ 

অনাদি, অন্ত, ও ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্তনন রহিশাছে। ঈশরের 

সিংহাসনের পুরোভাগে যে বিশাল বেদী আছে, উহার এক খও হার 

উপর অনাদি অনন্ত কাল হুইতে স্থাপিত রহিয়াছে । সেই বেদার উপশ্ুর 
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অতাত ও ভবিষাতের স্বর্গীয় নিদেশ বাকাগু'লও অনন্তকাল হইতে সংগৃহীত 

আছে। উক্ত কোরাণ সরিফের একখানি আদশলিপি স্বর্গীয় দূত গাব- 

রীয়ের মধাব্তিতায় রোমজ্ান মাসে শক্তির রজনীতে মর্ত্যভৃূমিতে প্রেরিত 

হইয়াছিল। স্বর্গীয় দূত গ্যাবরাল উহ্বাই কার্য্ের আবশ্তাকতানুসাবে 

তেইশ বৎসরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কখন মন্ধ। নগরীতে কখন বা 

মদিনাতে খণ্ডে খণ্ডে মহন্মদের নিকট প্রকাশ করেন এবং প্রতিবষে এক- 

বার করিয়া, সমগ্র কোরাণ সারফ মহম্মদের নেত্রগোচর করাইবেন এই 

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু কখিত আছে, মহম্মদের জীবিতকালের শেষ 

বর্ষে (তনি এই কোরাণ সরিফ মহম্মদূকে ছুইবার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 

মুদলমানগণ বপিয়। থাকেন যে, গাবরীলের নিকট কোরাণ সরিফের 

যে আদর্শলপি ছিল, তাষ্ভ। পউবসনে মণ্ডিত ও মণিমুক্তার্দ-খচিত । 

উ“স্থারা আরও বলিয়া থাকেন যে, কোরাণ সরিফের কতিপয় অধ্যায়মাত্র 

মহন্মদের নিকট সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল) অপরগুণি স্বর্গীয় 

দূতের আর্দেশানুমারে থণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়া ভবিষ্যদ্বক্তার নিয়োজিত 

কোনও লেখক দ্বারা সময়ে সময়ে লিখি €ষ্টয়াছিল। সকলেই এক- 

বাকো স্বীকার করিয়া থাকেন যে, যগ্রবতি অধ্যায়ের প্রথম পট 

কধিত। সর্বাগ্রে মহম্মদের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। উহ! নিম্নলিখিত 

রূপে বর্ণিত হইয়াছে। 

বাতি অধ্যায়। 

ঘনীভূত রক্তনামে, অভিহিত--মক্ক! নগরে প্রকাশিত 

পরম দয়াবান্ ঈশ্বরের নামে । 
যিনি সকল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার সেই প্রভুর নামে পাঠ 

কর; যিনি মনুষ্যকে ঘনীভূত রক্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। 

তোমার .পরম উপকারী প্রভৃর দ্বারা পাঠ কর; 

ফিনি লেখনীর ব্যবঞার শিখাইয়াছেন ) 
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মন্থুষ্য যাহ! জানে না, তাহাই যিনি মন্ষাকে শিখাইয়াছেন। 

ভবিষ্যদ্বক্তার মুখনিংহ্যত নব প্রকাশিত বাঁক্-পরম্পরা তদীয় লেখক 

কর্তৃক লিখিত হইলে, এ সমস্ত ভাঙার অন্ুচরবর্গের মধো প্রচারিত 

হইত | কেহ কেহ উহ্বাদ্িগের |নজ বাবহারের জন্ত এ সমস্ত বাকোর 

অনুলিপি প্রস্তুত করিত, কিস্ত অধিকাংশ শিষ্যই সেই সকল এককালে 

মুখে মুখে অভ্যাস করিয়া ফেলিত। তংপরে আদিম আরশ মহম্মদের 

[নকট প্রত্যাবৃত্ত হইত। এবং একটা 'সন্দুকের মধ্যে স্ত,পাকারে রক্ষিত 

হইশু। কোন্ সময়ে কোন্টী আসিয়াছে, তাহার কিছুমাত্র স্থরতা 

থাকিত না। এই কারণ বশতঃই, কোন্ সময়ে কোরাপ সরিফের কোন্ 

ংশ পাকাশিত হইয়াছে, তাহ। নিদ্ধারণ করিতে পারা যায় না। 

সাজ কাল যেরূপ শ্রেণিবদ্ধভাবে কোরাণ সাঁরফের অংশ সকল একত্র 

সংগুহীত হইয়াছে, মহম্তদ্দের মৃত্যুকাণে সেরূপ হইত না। মহম্মদের 

উত্তর।।থকাঁরী আবু বেকার এই কার্য সম্পাদন করেন। তিনি দেখি- 

লেন, মহম্মদের শিষ্যবর্গেপ মুখে মুখে কোরাণ সরিফের মাধকাংশ গ্রচালিত 

রহিয়াছে । উহ্াদ্দিগের মধ্য অনেকেই রগক্ষেত্রে শায়িত হইয়াছে ও 

হইতেছে; সুতরাং তিনি কোরাপ সরিফের সমস্ত অংশ একত্র সংগ্রহ 

করিতে আদেশ পদ্দান করিলেন। সেই আদেশক্রমে শুদ্ধ তালপত্রে ও 

চন্ধে লিখিত অংশ সকল একক্র সংগৃহীত হইল এমন নহে মুখে মুখে যে 

ংশ প্রচারিত হইয়াছল) তাহাও সংগৃহীত হইগ। এইরূপে সমস্ত 

ংশ একত্রীভূত হইলে, তিনি সেহ লিখিত পুস্তকখান কা।সম ওমরের 

থাহত। হাফসা নামী মহন্মদের আন্ততম। [বধব। পত্রী নিকট রক্ষা 

করিলেন। | 

এই সম্বন্ধ হইতেই সচরাচর সকলেই অনুমান করিয়া থাকেন যে, 

আবুবেকার কোরাণ সরিফের সংগ্রাহক এবং তিনিই কোরাণ সরিফকে 

বর্তমান বিভাগের স্তায় অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিভক্ত করেন। বস্ততঃ কোরাণ 
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সারফের যে যে অংশ যে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সেই অংশ সেই 

সময়ের ক্রমানুসারে বিভাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না) পরস্ত 

অধ্যায়ের দীর্ঘতান্সারে অধ্যায় সকল বিনিবেশিত হুইয়াছিল বলিয়া, 

সহজে প্রতীতি হয়। 

হিজ্জিগ।র ত্রিংশৎ বর্ষে যখন কালিয়া ওটম্যান মুসলমান শাসনদও 

পরিচালন করেন, সেই সময়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কোরাণ সরিফে 

বিষম অনৈক্য দেখিতে পান। উহার উদাহরণ স্বরূপ বালতেছি, সেই 

সময়ে আইরাক্ প্রদেশের আপবাসিগণ আবু মুসা অল অসারি এবং 

সিরিয়াবসিগণ ম্যাক্দদাদ এধন্ আসওরাদের লিখিত কোরাণ সরি 

পাঠ করতেন । কালিফ ধ্টমান [নিজ অন্ুচরবর্গের পরামর্শানুসারে 

হাফ সা নিকট রক্ষিত আবুবেকারের সংগৃঠাত কোরাণ সরিফের অন্ু- 

লিপাজ এবন্ থাবেট, আবঠল্া এখন জোবেয়ার, সৈয়দ এবন্ অল 

অন্, মাকৃঝ্মাহৎ সম্প্রৎ।য় ভুক্ত আগছুল রশহুমন এবন অল্ হ্ারেথ প্রভাত 

থ্াতনাম! পাওতগণের তত্বাবধানে প্রস্তুত ক্রাহয়াছিশেন এনং আদেশ 

করিয়াছিলেন যে, [ওন্ন ভিন্ন কোরাণ মরিফের মধো যর্দি কোন শবের 

বৈষম। দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইছে উহা কোরিস্ ভাষায় লিখিত মুল 

কোরাণ মারফের অনুকরণে লিখাইয়া। দিশেন। এই সকল কোরাণ 

সরিফের অনুলিপি প্রস্তত হইলে, কালিফা ওটম্যান সেই সমস্ত বীর 

সামাজোর ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠাহয়া দেন এবং পুরাতন গ্রন্থগুলি এক 

কালে দগ্ধ করিয়া ফেপেন। পুর্বকাথত ত্বাবধায়কগণ হাফ সার নিকট 

রক্ষিত কোরাণ সরিফেরও অনেক স্থল সংশোধন করিয়াছিলেন বটে, 
তথাপি আজিও উচ্থাতে কতিপয় বৈষম্য দেখিতে পাওয়! যায় । 

পূর্বব-বর্ণিত বিষয় সকল দেখিয়া পাঠকগণ অনায়াসেই উপলদ্ধি 

করিবেন যে, কোরাণ সারফ মুনলমানগণের অতীব ভক্তির পদার্থ উহার! 

হত্তপদাদি প্রক্ষালন ন| করিয়া এবং বিধি পূর্বক ন্নাত ও পবিত্র 
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না হইয়া, এই স্বর্গীয় কোরাণ সরিফ স্পর্শ করিতে সাহসী হয় না। 

পাছে, তাহারা অনবধান বশতঃ অকন্মাং এই কর্ম করিয়। 
ফেলেন এই ভয়ে, তাহাগ! কোরাণ সরিফের উপরে বৃহদক্ষরে লিখিয়া 

রাখেন যে, যাহারা অপবিত্র ও অসংস্কৃত তাহার যেন এই কোরাণ 

সরিফ স্পর্শ না করেন। মুসলমানগণ এই গ্রন্থথানি অতীব যত্ব ও সন্মান 

সহকারে পাঠ করিয়। থাকেন; এমন কি অপবিত্র হইবার ভয়ে 

উহাকে কটিদেশের নিয়ে আনয়ন বা ধারণ করেন না) উ“হারা ইহ 

স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া থাকেন; গুরুতর ঘটনাতে ইঠার ব্যবস্থ।- 

ন্ুমারে কার্য করেন? যুন্ধস্তগে ইহাকে সঙ্গে লইয়া যান; পণ্তাকার 

উপর হহার বাক্য সকল লিখিয়া রাখেন; ইহাকে সুবর্ণ ও মণিমুক্তা- 

[দতে ভূষিত করেন এবং কনম্মিনকালেও বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের অধি- 
কারে রাথিতে চাহেন না। 

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কোরাণসরিফ অন্বাদিত হইলেও 

অপবিত্র ও 'অসংস্কৃত হয়) কিন্ত একথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কতক- 

গুণি মুসলমান শুদ্ধ পারশী ভাষায় কোরাণ সরিফ অন্ুশাদ কর! 

দুরে থাকুক, অন্যান্য ধ্ছুবিধ '্ভাষাতে বিশেষতঃ যাবা ও মালয় 
ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। যধ্ণিও উহার আরবী ভাষায় লাখত 

মূল কোরাণ সরিফের সমক্ নহে, তথাপি দেহ সেই কোরাণ সরিফ 

মূলের ফলানুসারী। 

ফলতঃ সংক্ষেপে, কোরাণ লরিফ স্বগীর ঘোষণাগ্রন্থ। মুসলমান- 

ধর্মানুলারে এই পুস্তক স্ষ্টির আদিকাল হইতে সপ্তম শ্বর্গে রক্ষিত ও 
সঞ্চিত রহয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের অখিল নিদেশ এবং ভুত, ভবিষ)ং 

ও বর্তমানের যাবতীয় ঘটনা লিপিবন্ধ হইয়াছে । ন্ব্গীয় দূত জীব- 
রীল স্বর্গায় ননর্দেশাত্মক ,এই পরম পবিভ্র ঘোষণাবলীর অনুলিপি 
মর্ত্যধামে "আনয়ন করেন এবং তোনও ঘটন। বা কোনও গুরুতর 
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কার্ষ্যোপলক্ষে সময়ে সময়ে খগ্ডাকারে মংম্মদের মুখনির্গলিত বাক্য স্বার! 

জগতীতলে ঘোষণ। করেন। স্বয়ং ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া এ সমস্ত 
ঘোষণাতে প্রথম পুকষ প্রযুক্ত হইয়াছে। যে প্রকারে এই ঘোষণা" 

বাক্যগুলি আচার্য্য বা শিষ্যমগুলী দ্বারা রক্ষিত ও মহন্মদের পর. 

লোকান্তে আবু বেকার কর্তৃক সঙ্কলিত হয়, তাহা আমরা পুর্ব্বেই 
বলিয়া আসিয়াছ। ফলতঃ কি ধশ্মনীতি কি দণ্ডনীতি,কি দায়ভাগ 

সকল বিষয়েই ইহাই প্রধান শান এবং মুসলমান-ধন্মাবলস্বিগণের 

অতীব অদ্ধেয় গ্রন্থ। ধাহারা ইহার এক একখান অন্ুলাপ অতীব 

সমৃদ্ধি সহকারে আবদ্ধ 'ও নধষিত করিয়া রাখিয়া থাকেন, ঠাহারা 

আপনাদিগকে মহা গৌরববান জ্ঞান করির। থাকেন। অপবিত্র হস্তে 

এই গ্রন্থ ম্পর্শ কর অতীব দৃষনীয় এবং ইহাকে কটিতটের নিয়দেশে 

রাখিয়া পাঠ করা এক কালে অবৈধ বলয়! স্থিরীকুত হইয়াছে । 

মুনলমানগণ এই গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া শপথ করেন এবং ইহার কোন এক 

স্থল উদযাটন করিয়া নিজ নিজ শুভাশুভ দেখিয়া লন। ফলতঃ 

ইহাতে যেরূপ প্রগাঢ় ধীশাক্ত, জঈশ্বরপ্রেম, নিজ্জন-চিস্তার অবাধ 

শ্োত এবং আরবিক ভাষার অপরিসীম মহত্ব প্রযুক্ত হইয়াছে, 

তাহাতে ইহা তত্ববিগ্কার প্রকাণ্ড কার্তিত্তস্ত, বিশেষতঃ মহম্মদের হায় 

নিরক্ষর লোকের পক্ষে, উচা [নিশ্চয়ই প্রীশ্বরিক বলের অভাবনীয় উদ্বোধন 
বলিয়| সহজে প্রতীত হয়। 

কোরাণ সরিফ অথব1 এই লাখত শাস্ত্র ব্যতীত, অপর কতকগুলি 

গল্প ও বাবস্থাবলী মহম্মঙ্গের মুখ হইতে সময়ে সময়ে গ্রবাদরূণে নিঃম্যত 

হইয়াছিল এবং তাহার মৃত্যুর পরে তীয় শ্রেতৃমগ্ডলীর নিকট হইতে 

সংগৃহীত হুইয়। একথানি পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয় । মুসলমানগণ উহ্থাকে 
সুষ্পা অর্থাৎ মহুম্মদের বাকোর ও কার্ধোর নৈতিক প্রবাদাবলী-সহলিত 

মৌখিক শাস্ত্র বলিয়! থাকে । উহ! কোরাণ সরিফের পরিশিষ্ট বিশেষ । 
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কোরাঁণ সরিফে যে নকল বিষয়ের ব্যবস্থ। প্রদত্ত হইয়াছিল । নামতঃ ও 

কাধ্যতঃ উহা গ্নিহুদীগণের “মিশনা” গ্রন্থের অনুরূপ । ফলতঃ কোরাণ 

সরিফ আপামর সাধারণ মুসলমান মাত্রেরই অতীব শ্রন্ধেয় গ্রন্থ। 

সোন্না, তুরফ্ষবাসিগণ অতীব শ্রদ্ধা সহকারে সমাদর করিয়া থাকেন। 

এতছ্িন্ন, ইমাম নামেও মহন্মধীয়গণের অপর একখান গ্রন্থ আছে, 

পারশীকগণ পরম-ভর্কি-সহকারে এই গ্রন্থের অনুশানন সমস্তের মন্ুবঞ্তন 

করিয়া থাকেন। 

্ীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

দাবাখেলার ইতিহাস 
অতি প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীর সমগ্র সভাদেশে দাবাধেল৷ প্রচলিত 

আছে । ভারতবর্ষ, পারন্ত, ইংলগু, ফ্রাম্দ, জারমন, ডেনমার্ক ও ইতালী 

প্রভৃতি দেশ সমূহে দাবাখেলা অতিশয় আদরণীয়, বিশেষতঃ ইতালী- 
বাসীর দ্াবাখেলা্॥ এত পারদর্শী যে, সমগ্র ইন্উবোপের অন্ত কোন জাতি 

এই খেলায় তাহাদের স্মকক্ষ নহে। কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর-প্রাপ্ত 

ইতালীয় বৃদ্ধদিগের সময় মতিবাঠিত করিবার দাবাখেল! প্রধান সহায় । 

ভারতবর্ষেও এই খেল! বনু দিবস হইতে প্রচলিত রহিয়াছে এবং 

বঙ্গদেশে পল্লী ও নগর সমূহে বুদ্ধদিগের মধ্যে দাধাখেলার বিশেষ প্রতিপত্তি 

আছে। কিন্তু কোন দেশ হইতে ইহা প্রথম অবিষ্কুত হয় এবং কেষে 

ইহার আবিফার কর্ত|, তাহ! নির্ণযঝ করা অতীব কঠিন। বনু অনুসন্ধান 
স্বারাও, এই থেলার ইতিহাস অবগত হওয়া এক প্রকার 'অপস্তব 

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ পৃথিবীর সকল গ্জাতিই দাবাখেলার 

প্রথম প্রবর্তক বলিয়! দাবী করে। 



১৩৪ ধঁতিহাসিক চিত্র। 

চীনের ইতিতাগে দেখিতে পাওয়া মায় যে, দাবাখেল! প্রথমে চীন 

হইতে আবিষ্কৃত ভয়, থৃঃ ১৫০ পুর্বে জনৈক চীন সেনানী সৈন্যগণের 

সমর. প্রতিভ1 উদ্দীপ্ত করিবার মানসে তাহার শীতাবাসে এট খেল! প্রথম 

আবিষ্কার করেন এনং ধরন্চিতাসিকবারিংটনও (32170100100) এই 

মতের সমর্থন করেন। কিহ্গ বিখ্যাত এতিঠাসিক দার উইপিয়াম জোন্ন 

(17 ড1]1181 7০7০5) বলেন যে, এই [বখাত থেলার আবিষ্কারের 

নিমিত্ত ভারতীয় ব্রাহ্মণদ্বিগকেই সম্মান দেওয়! উচিত কারণ ক্তাহারাই 

প্রথমে দাবাথেলা আ'বঞ্কার করেন এবং তৎকালীন রাজপরিবারভূক্ত 

অস্তঃপুরবাসিনী মহিলা(দগের [চন্ত-বিনোদন হেতু ক্রীড়াচ্ছলে সরল 

প্রণালীতে সমরাচত্র প্রদশন করাইতেন। 

পারস্তণাসীরাও স্বীকার করেন যে, তাহার! খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 

দ[বাখেল! ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষা করেন এবং 'এই খেলার নিয়মাবলী 

স্কিত ভাষা হইতে প্রাপ্ত জচয়ছেন। ভারতবর্ষে দাবাখেলার আবিষ্কার 

সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ প্রচপিত মাছে, তাঞার মধ্যে প্রথমটি এই £-_ 

খুঃ ৫ম শতাবীতে জনৈক বিরহ-বিধুরা রাজকন্তার বিষাদ দ্ীভূত 
করিবার নিমিত্ত এককন বান্ষণ দাবাথেলা প্রবর্তন করেন । ছ্িশীয় 

প্রবাদটী এই £-_ 

জনৈক রাজ! নানারূপ রাজকার্্যে ব্যাপৃত থাকিয়! যখন জীবনের 

শেষ সময়ে উপনীত হুইলেন ও বয়োবৃদ্ধি হেতু শরীর মকন্মণ্য হইয়া 
পড়িল তথন তাহার চিত্তবিনোদন এবং সময় আতবাহিত করিবার জন্ত 

একজন ব্রাঙ্গণ দাবাখেপার আপিষ্কার করিলেন। কথিত আছে 
যে, রাজা এই খেল! দেখয়। এত আহলাদিত হউয়াছিলেন যে, 

তিনি আবিষ্কারকর্তীকে শ্বেচ্ছান্ুযায়ী পুরস্কার মনোনীত করিতে 

বলিয়াছিলেন; পাধিব-সম্পদ-লোভবিহীন ব্রাঙ্গণ রাজাকে পরীক্ষা « 

করিবার মানসে বলিয়্াছিলেন বে, দাবার ছকের অস্তভূ্তি প্রথম ঘরের | 



দ্বাবাখেলার ইতিহাস । ১৩৫ 

জন্য একটি যবের শীষ, দ্বিতীয় ঘরের জগ্ঠ ছুইটি শীষ, তৃতীয় ঘরের 

ভন্ত চারিটি, চতুর্থ ঘরের জন্ত আটটি এইরূপ ক্রমাগত প্রতি ঘরের জন্য 

তাহার পুর্ববস্তী ঘরের দ্বিগুণ সংখা। করিয়া ক্রমান্বয় ৬৪ ঘরের জন্য 

পুরস্কার শ্বূপ যথাসংখ্যা বের শীষ প্রদান করিতে হইবে । রাজা 

গ্রথমতঃ ইহা! অতি সামান্ত পুরস্কার মনে করিয়! হান্ত করিয়াছিলেন ) 

কারণ তাহার মনে হইয়াছল যে হয়ত ব্রাহ্মণ শানাপপ্রকার ধন-রত্ব 

মনোনীত করিবে। যাহাহউক তন্মুহর্তে রাজ! ব্রাহ্মণের অভি প্রায় 

পূর্ণ করিবার জন্ত ধনাধ্যক্ষকে অন্থমতি করিগা।ছলেন। রাজার এই প্রকার 

অনুমতি শুনিয়া ধনাধাক্ষ অতিশয় মাশ্চর্য্যান্বিত 5ইলেন এবং অবিলম্বে 

প্রমাণ করিলেন যে, তীঙ্কার অধীনস্থ সমগ্র দেশে এত পরিমাণ যব উৎপন্ন 

হয় ন!. সুতরাং এই মুহুর্তে ব্রাহ্মণের আভপ্রায় পূর্ণ করা অতি দুরু 

বশপার। রাঞ্জ পুনরায় ব্রাঙ্মণকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি অন্ত 

কোন প্রকার পুরস্কার মনোনীত করুন, যে হেতু এত পরিমাণ যব তাহার 

রাল্্য মধ্যে উৎপন্ন হয় না । ব্রাহ্মণ অন্ত কোন প্রকার পুরস্কার মনোনীত 

ন। করিয়! কেবল মাত্র রাজাকে বলিলেন যে, আমি কোন প্রকার 

পুরস্কারের প্রাথী নহি, তবে আপনার ভ্াায় ব্যক্তির এই প্রকার 

অবিবেচকের মত প্রতিজ্ঞা করা আত বিপদ্জনক,--এই বলিয়া 

ব্রাহ্গণ সেই স্থান ত্যাগ করির| চলিয়া গেলেন । তৃতীয় প্রবাদটী 

এহরূপ 

লঙ্কাধিপতি রাবণ-মহিষী মন্দোদরী দ্বার! দ্াবাখেল! প্রথম আবিষ্কৃত 

হয়, কিন্ত ইহা! গ্রাম্য প্রবাদ মাত্র । ইগার মূলে যেকোন সত্য নিহিত 

আছে বলিয়। আমাদের বোধ হয় ন|। 

আবার কোন কোন প্রতিহাসিক বলেন যে, ট,ম়-নগরা-অবরোধ 
কালে গ্রীকগণ পারশ্তবাসীদ্দের নিকট হইতে দাবাখেলা শিক্ষা করিয়া 

অন্ঠান্য পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে এই খেল! প্রচার করেন। হয় গ্রীকগণ 



১৩৬ প্রতিহাসিক চিত্র । 

ভারতবর্ষ হইতে দাবাখেলা শিক্ষা করিয়াছিল নতুবা তারত হইতে 

শিক্ষিত পারম্তবাপীদের নিকট হইতে তাছার! শিক্ষা! করিয়াছিল । 

আবার জনৈক এতিহ্াসিক বলেন যে. আলেকজাগারের সময় 

ভারতবর্ষে দাবাথেলার হয়ত প্রচলন ছিল ন, কারণ সেই সময় যদি 

এই খেলার প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় আলেকজাগ্ারের দৃষ্টি 

আকর্ষণ করিত। 

এই প্রকার উক্কি আদৌ সমীচীন বলিয়া! বোধ হয়না, কারণ আলেক- 

জাণ্ডার ভারতের প্রাকন্িক সৌন্দ্য ও সামাজক আচার-বাবহার 

দেখিবার জন্ত ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন নাঈ,কিংব। ভারতবাসীর সহিত 

মিত্রতা স্থাপন করিতেও আসেন নাই, তিনি তরবারি হস্তে ভারতবর্ষে 

প্রবেশ করিয়াছিলেন এৰং তরবারি হস্তেই ভারতবাসী সমরক্ষেত্রে 

তাহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন । সমর অবসানে যে কয়েকদিন অবসর 

পাইজাছিলেন সেই কয়েকদিন, বিজিত দেশ-সমুছের সহিত বাণিজ্য- 

ংক্রাস্ত বন্দোবস্ত করিতেই অতিবাঠিত হইয়াছিল, মোটকথ! এই যে, 
মেসিদোনীয়ান বীরের বিলোপ কটাক্ষ এই পিশাল স্বর্ণ প্রস্থ ভারতের উপর 
পড়িম্ব।ছিস্, ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, 
ইহার তুললাম অতি নগণ্য দাপার ছক তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই 

বলিয়। যে, সেই সময় এদেশে দাবাখেলা প্রচলিত ছিল না এ প্রকার 

সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসঙ্গত নহে। 

ধদিও শ্বীকার কর যায় ষে, আলেকজাগারের সময় দাবাখেলা 

ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিলনা, তথাপি মেগাস্থিনিসের সমভিব্যাহারী গ্রীকগণ 
পঞ্চনদ প্রদেশে দাবাখেলা প্রথম শিক্ষা করেন এইরূপ প্রমাণ ইতিহাসে 

পাওয়। যায়। সুতরাং ২৯৪ বর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষে দাবাথেল! আবিষ্কৃত 

হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই অর্থাৎ চীনে দাবাখেল! আবি- 

কৃত হইবার ১৪৪ বর্ষ পূর্বে ভারতবর্ষে দাবাথেল আবিষ্কৃত হুইয়াছিল। 



দাবাখেলার ইতিহাস । ১৩৭ 

যদিও কথিত আছে যে, ডেনমার্কে প্রাচীন কাল হইতে দ্বাবাখেল। 

প্রচলিত আছে, তথাপি ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়। যায় হে, দ্বাদশ 

শতাব্দীর পূর্বে ইহ! গ্রীস ব্যতীত ইউরোপের অন্ত কোন দেশে প্রচলিত 

ছিল না। আরবের এই থেলা ইউরোপীয় তুরফদিগকে শিক্ষা দেয় এবং 

ইউবোপের অন্তান্ত জাতির! তুরফ হইতে এই খেল। শিক্ষা করে। দ্বাদশ 

শতাবীর পুর্বে ডেনমার্ক, আয়রলাও্ড প্রভৃতি দেশে যে খেলা প্রচলিত 

চিল তাহ! প্রকৃত দাবাথেল! নহে । ইহা রোমানধিগের দ্বারা "আবিষ্কৃত 

*এলিয়া তেপিরা” নামক ৫খলা। 

ত্রয়োদশ শহাব্বীতে প্রকৃত দাবাখেল। প্রথম ইংলগ্ডে প্রবর্তিত হয়, 

১৪৭৪ থৃষ্টাবে ক্যাঝসটন্ নামক মুদ্রা যম্থে দাবার ছক প্রথম মুদ্রিত হইয়। 

সাধারণ সমক্ষে প্রকাশিত হয়। তখন চতুর্থ এডোয়ার্ড ইংলগ্ডে রাজ! । 

প্রথম চার্লন্ও দাবাখেলায় অতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন, 

এই খেল! মাজ্জিতরুচি সম্পন্ন আমোদ এবং ইহাতে মানসিক পক্তি বুদ্ধি 

করে। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইটালীতে দাবাখেল! প্রবর্তিত হয়, 
এবং ইটালীবাসীর1 এই খেলায় নিপুণতার জন্ত বিশেষ খ্যাতি লাভ 

করিয়াছিল, প্রায় ঠিন শত বর্ষ পর্যন্ত ইউরোপের অন্য কোন আতি 

তাহাদের সমকক্ষ হইতে পারে নাহ । দাবাখেলায় এাহাদের অতি 

আশ্চর্যজনক ধৈর্যা--একটাী মার চাল দিবার জন্য তাহার এত তন্মস়্ 

হইয়। ভাবিত ষে, রাত্রি প্রভাত হহয়৷ পুনরায় হুর্ষ্যোদয় হইলেও 

চাল স্থির হইত না। এই প্রকারে একপার মাত্র খেল। শেষ 
করিতে দিনের পর দিন গত হইয়। সপ্তাহ মাসিত, সপ্তাহ আবার মাসে 

পরিণত হইত--এক মাস, ছুই মাসেও খেল] শেষ হইত না--বর্য আসিল 

তবুও খেলা শেষ হইত না! একজন এক মাস ভাবিয়া একটি চাল 

দিল, বিপক্ষ তিন মাস ভাবিয়! একটি চাল দি এইরপে তাহাদের জীবন 

শেষ হইতে চলিল তথাপি খেল! শেষ হইল না; অবশেষে পুরুষান্ক্রমে 
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খেল! চলিত) কারণ অন্যান্য বিষয়-বৈভবের ন্যায় অসম্পূর্ণ খেলাও 
মৃত্যুকালে উইল করিয়া যাইনত। ন্ুষ্টডেনাধিপতি দ্বাদশ চাল“স্ দাব 
খেলিতে ভাল বাদিতেন, তাঁহার সভাসদ ও সৈনাধ্যক্গদিগের মধ্যে 
প্রতিদিন এক একজনকে তাহার সহিত খেলিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করা 
হইত। ফানাদ্স ও জার্মানে এই সময়েই দাবা খেলা প্রচসিত হয়। 

শ্রীমবারেজনাথ ঘোষ. 

কোহিনুর | 
ভারতের ।চপ-গোরধ, মহামূলা কোহনূরের নাম শুনেন নাই, এমন 

লোক অতি বিরল। এই মহ্থোজ্জণ ব্ত এখন ভারত-সশ্রাটের সম্পত্তি 
এখং তাহার শিগোতভ্ষণ। কোহিনূর ভ।রতের প্রাচীন সম্প্তি হইলেও, 
পুধ্বকালে ইহা |ক নামে পরিচিত ছিপ জানা যায় না। পারশ্তদেশীয় 
ভাষায় “কো শবের অর্থ “পর্বত,” এবং নুর শবের অর্থ “আলোক বা 
দীপ্তি,” সুতরাং বঙ্গভাষায় অন্ুবাধ করিতে হইলে, “আলোক-গিরি* 
এব্ধূপ একট! নাম দিতে হয়। 

কোহিনূর প্রথমে কোথায় ছিল, |কর্পেই বা মন্গষোর হস্তগত হইল, 
কিছুই নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। এই মহামুল্য হীরক খণ্ড সম্বন্ধে 
অনদূদেশে নানাপ্রকার কিংবদস্তী প্রচলিত আছে। ইতিহাসানভিজ্ঞ বাঞ্বগ্গ এতদূর সাহসী যে, তাহার! ইহাঞ্চে ইন্দ্রের বৌন্তভমনি বলিতে 
সম্ভুচিত নহে। তাহারা ধলে_ইন্দ্রেরে নিকট হইতে-__হস্ত হইতে 
হস্তান্তরে গিয়। অবশেষে ইঃ রাজ। শহ্ষের হস্তে পতিত হয়। প্রচলিত মতাহুসারে, এই অমূল্য হীরক-থও ন্গিগ্চতোয়া কষ্ণার নিকটবর্তী 
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গোলকুণ্ডার এক আকরে দ্ৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যষ্টি সহস্র 

বৎসর পুর্বে গোদাবরীতীরস্থ বালুকারাশির মধ্য হইতে এই কোহিনূর 

আবিষ্কৃত হয়। অন্যে মনে করেন, মহাভারতের খ্যাতযশ1, অঙ্গাধিপ 

মহাবীর কর্ণের যে মূল্যবান এক থণ্ড হারক ছিল, তাহাই এই 

কোহিনুর । 

অপর একদল লোক এই সকল জল্পনা-কল্পনা প্রমাণাসিদ্ধ বলিয়! 

হা!সয়। উড়াইয়! দেন। তাহার! বলেন কোহিনুর, মধাভারতের সমু্ধ- 

শালী রাজা বিক্রমাদিত্োর অপরিমেয় ধন-ভাগারের অন্যতম রত্ব। 

তাহার রাজ্যাবসানে, ইহ! মালব রাজগণের অধিকারে আইসে। তাহাদের 

হস্তে ইহা প্রা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছিগ। তৎপরে ছার্দাস্ত 

আলাউা্দন মালবদখেশ আধকার করিয়া, কোহিনূর হশ্ুগত্ত করেন। 

যাহ! হউক বাবরের সময়ের পূর্ব পর্যান্ত কোহিনূর সম্বন্ধে কোন বিশ্বাস- 
যোগ্য ইতিহাস পাওয়। যায় না। ১৫২৬ খৃঃ অব্ধে বাবর তৎকালীন 

পাঞীন্বংশধরকে বিতাড়িত করিয়। দিলীর সিংহাসন অধিকার 

করেন এবং ভাধতবর্ষে বিশাল মোগল-সামাজোর ভিত্তি স্থাপন করিয় 

যান। 

ঠিক এ সময়ে গোয়ালিয়রে বিক্রমজিৎ নামে একজন [হন্দু বাজ! 

ছিলেন। দিল্লীর অধীশ্বর পাঠান বংশের শেষ নৃপতি ইব্রাহিম লোদির 

সহিত পাণিপথে মোগল-কুলগৌরব বাবরের ভীষণ সংগ্রাম হয়। 'বিক্রম- 

জিৎ পাঠানপক্ষ অবলম্বন করিয়! যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত হয়েন। পাণি- 

পথের এই যুদ্ধের বার দিন পরে, অর্থাৎ ১৫২৬ খৃঃ অন্দে ৪ঠ1 মার্চ 

তারিথে সম্রাট বাবর যে রোজনামচ! লিখিয়া যান, তাহাতে একটা 

মহামুল্য হীরকের উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন, এই হীরকই 

আমাদের চির আদরের কোহিনুর । বাবর লিখিয়াছেন-- 'এই সময়ে 

বিক্রমজিৎ তাহার পরিবারমগ্ডলীপহ সর্দলে আগ্রা অবস্থিতি 
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করিতেছিলেন। হুমায়ুন তায় পাঁছিলে, বিক্রমর্জিতের সঙ্গীর! পলা- 

য়ন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদের গাতাবিধি পরিলক্ষ্য করিবার 
জন্য, . হুমায়ুন পূর্ব হইতে একদল লোক নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। 

উহার! অবসর বুঝিয়। তা১।দিগকে আটক করিয়া ফেলিল। কিন্ত হুমায়ুন 

তাহ।দিগের ধনরত্ব-লুণ্ঠনের আজ্ঞা প্রান করেন নাই, পরস্ত নিহত 

শত্র-পরিবারের প্রাত অতিশয় সং বাবহার করেন। তাহার! 

হুমায়ূনের সৌজন্তে এতই আকুষ্ট হইয়াছিলেন যে, আপন ইচ্ছাবশতঃই 
তাহার (নকটে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নম্বরূপ বহুমূলা প্রপ্তর ও রত্বরাজি “পেষ- 

কু” অর্থাৎ উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দেন। উঠার মধ্যে একখও 

হীরক ছিল, তাহা (মালব 1বজয়-কালে ) আলাউদ্দীনের হস্তগত হয়। 
একজন বখ্যাত জন্ুরী অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহার মূল্য 

পৃথিবীস্থ সমগ্র দেশ-সমূতের একদ্িবসের আয়ের অর্ধেকেরও অধিক 

হইবে। ইহার ওজন প্রায় আট মিষখাল ছিল। * 

আবার অনেকেই বলেন যে, বিখ॥ত ফরাসী পারত্রাজ্ক ট।ভার্- 

নিয়র যে হীরকথানি মোগল বাদসাহের দরপাণ্ে দেখিয়। উহার নাম "1১৩ 

€6৪0 01০£1)81 দিয়াছলেন কোহিনূরহ তাহার অন্ত নাম। কিন্তু 

এই মত বিশ্বাস করিবার কোন উপযুক্ত কারণ না থাকায়, আমর! ইহ 
সমর্থন করিতে সাহসী নছি। 

বাবরের সময় হইতেই কোহিনুর দিল্লীর রাজপরিবারের অধিকারে 

থাকে। বন্কাগ পরে আওরঙ্গজেব পিতাকে (সংহাসন-চ্যুত করিয়া 
নিঞ্জে ভারতের পিংহাসনারূট হয়েন। একটা প্রবাদ আছে যে, আওরঙ্গ- 

কেব পিতার মৃত্যু যাহাতে সত্বর সংঘটিত হয় তজ্জন্ত তাহার আহার্ধ; বস্ত 
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হইতে পানীয় জ্রব্য একেবারে রহিত করিয়া দেন। ইহার ফলে সাহা- 

জান অতি সত্বরই ছুর্বল ও অবশাঙ্গ হহয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। 

পিপাসাক্লিষ্ট সম্রাট মৃত্যুর পুর্ববলক্ষণ সকল উপাস্থত দেখিয়া ক্রোধাপ্বিত 

অবস্থায় রাজকোষের সমগ্র মণি, মুক্তা, জহরৎ প্রভৃতি নষ্ট করিতে আদেশ 

দেন। যেন কিছুই আওরঙ্গজেব হস্তগত করিতে না পারে। জাহানারা 

নামে বাদদ্াহের রাজকার্য্যে পরামর্শদাত্রী বিদুষী এক চিরকুমাপী ছুহিত। 
ছিল: বুদ্ধিবত্তির প্রথরতা হেতু অন্ধকারময় ভবিষ্যতের মধ্যদিয়া তিনি 

সকলই দেখিতে পাইলেন । এমন একটি মহামুল্য রত্ব চিরকালের অন্য 
পৃথিবী হইতে অদৃশ্য হইবে, ইহা সহা করিতে না পারিয়া, পিতাকে 

অনেক বুঝাইয়! তিনি এ রত্বরাজি রক্ষা করেন। 

পিতার গুতা সন্নিকট জানয়! আওরঙ্গজেব ক্ষিপ্রতার গহত আগ্রা- 
ভিমুখে যাত্রা করিলেন। অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়া, প্রথমেই তিনি 

জাতানারার সহিত সাক্ষাৎ করেন। জাহানারাও উপযুক্ত সময় বিবেচন। 

করিয়া, ভারতের ভাবী সম্রাটের তত্তে বিবিধ রত্ব-পরিপূর্ণ একটি স্ব্ভাগ্ 

গুদান করেন। উহারই মধ্যে অন্যান জহরতের সহিত মিশ্রিত অবস্তায় 

কোহিন্র পাওয়া গেল। 

অনেকে বলেন ষে, সাহুজাহান ময়ূর-সিংহাসন নির্মাণ করিয়া, মযু- 

রের চক্ষুর তারকার স্থলে কোহিনূর প্রোধিত করিয়া যান। দিল্লী 

লুঠন কালে উহ নাদির সাহের হস্তগত হয়, এবং তিনি উহা নিজদেশে 

লইয়া যান। এইরূপে ভারতের চির-রক্ষিত ধন পারস্তবানী ষবনের 

হস্তগত হয়। কিন্তু ময়ূর সিংহাসন বতই মূল্যবান হউক না কেন, এক- 

খানা বসিবার আসনের জন্ত যে এই বহুমুল্য হীরকথণ্ড বাবহৃত 

হইয়াছিল, একথা কতদৃর সত্য তাঙ1 আমর] বলিতে পারি ন!। 

নাদির শাহ অন্য উপায়ে কোহিনুর লাভ করেন। ১৭১৮ খুঃ অঃ 

পর্যস্ত. এক প্রকার শান্তিতে মহম্মদ সাহ দিল্লীর সিংহাসন ভোগ 
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করেন। কিন্ত পর বৎসরই খিখ্য/ত পারস্তজয়ী নাদির ভারতবর্ষ 

আক্রমণ করেন । নাদির ক্রমে দলী দখল করিয়া বসিলেন ; ৫1৬ দিন 

পর্যযস্ত দিলীর ধনরত্ব লুস্তিত লইতে লাগিল, জনস্রোত-পরিপূর্ণ মহানগরী 
অল্প সময়ে মধ্যেই এক মহাশ্মশানে পরিণত হইল 1 নাদির রাজ-কোষ 

দখল করিলেন। বড় সাধের মযুর-পিংহানন তীহার হস্তগত তল; 

মূলযবান্ বঁজিতে যাগ কিছু ছিল, সকলই বাঠকের পৃষ্ঠে পারস্য দেশে 

প্রোরত হইল। কিম নাদিরের চিরবাঞ্চি্ কোহিনূর কোথাও খৃজয়া 

, পাওয়া গেল না। কোহিনুরের নাম দিগর্বদগঞ্তে প্রচারিত হইয়াছিল। 
সুতরাং কোহিনূর লাভ করিবার গণ্/ না্দির উম্মাদ-প্রায় হইয়া উঠিলেন। 

হীরকপও্ড যখন কোথাও পাওয়া গেল না, তখন নাদির শাহ হতাশ 

হইয়া পাঁড়লেন। কারণ পৃধ্ব হইতেই ইহার অন্বেষণার্থে কয়েকজন 

গুপ্তচর নিষুক্ত করিস্গাছিলেন। ইহাদের মধো '৭কজন খোজার সাহায্যে 

অন্দর মলের বাদশাহ-পরিবারস্থ জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে সঠিক 

সংবা! পাওয়া গেল। মবসর বু'ঝয়া, ধূর্ত নারির আহন্মদকে বন্ধভাবে 

আ'পঙ্গন ক্রিলেন। তিনি 'বজিত সত্াটকে বলিলেন “আন্বুন আমর! 

উভয়ে মামাদের উষ্ঠীষ পরিবর্তন কাপ। অনচ্ছায় সম্রাট একপ মিত্রত। 

স্থাপনে বাধ্য হইলেন । স্বীয় ভবনে প্রত্যাগমন করিয়! দাদির মহম্মদের 

রাঞ্জমুকুট থণ্ড বিখণ্ড ক্রয়৷ কাটিয়া ফেলিলেন1 অমনিই তন্মধা হইতে 
অমৃণ্যধন কোহিনূর--হীরকথণ্ড নাধিরের দৃশ্ঠপটে পঠিত হহল। 

হীরক খণ্ডের উজ্জল দীপ্ত দোখয়! নাদ্দির উচ্ঠার কোহিনূর বা আলোক- 

গিরি নাম দলেন। ভারতবর্ষ লু%ন করিয়। প্রত্যাগমন কালে এই মণি 

তাহার বিপুল লুন মধ্যে সর্বাপেক্ষা! মুল্যবান বলিয়। পাঁরগণিত হয়। 

নাদিরের মৃত্যুর পর চারিদিকে বিদ্রোহানল জলিয়! উঠিল, এবং 
নাদিরের স্থবিশাপ রাঙ্ত্ব, যে ষেরূপে পারিল অধিকার করিয়া লইল। 

তিনি ভারতবর্ষ হইতে যে পনের কোটি টাকা মুলোর রত্বরাঁজি লইয়া- 
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ছিলেন, তাহা চারিদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু এতৎসতেও 

নাদিরের পুত্র ( পৌত্র) সাহরূুখ কোহিনুর ও অন্তান্ত বহুমূল্য প্রস্তর 

নিজ দখলে রা।খয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনচযুত হইলেন। খিজেতৃগণ 

তাহার উপর অসহা অত্যাচার করিতে লাগিল কিন্ত তিনি কিছুতেই 

কোহিনূর ছাড়িলেন না। যখন কোহিনুর বাহির হইল না, তখন 

দুবৃত্তেরা তাহাকে ছাড়য়া দল এবং তিন মেসে নগরে যাহয়া বাল 

করিতে লাগিলেন । মেসেদে ইমামরেজার একটা দরগা 15ল। তথায় 

সিয়। ধন্দাবলন্বী মুনশমানগণ তীর্থ-যাত্রার গন্ঠ গমন করিত। কৌইন 

দেশের নেতা আগা মহম্মৰ সাহরুখের একল্গন চিরশদ্র। কোহনুর 

লাভ করিবার আশার মেসেদ নগরে যাইয়া সাহরথের অন্বেষণ 

করিতে লাগিলেন। আগা মহম্মদ বহুসংখাক সৈগ্ ও গনুচর 

লইয়। দরগার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন; এবং একাদন গুপ্$বেশে 

দরগায় যাইয়া উপণীত ভইলেন। সাহরূপও এ দিবস তথায় ছিল, ইহা 

জানিতে পারিয়া অন্ুচরাঁদগকে আজ্ঞা প্রদান করায় তাহার! সাহরূথকে 

বন্দী করিল। বন্দীর প্রতি অমাগ্রুষক অত্যাচারের হুকুম জারি 

হইল । অত্যাচার অসহা হইয়া উঠিলে সাথ কঠতফগুলি স্বল্প মৃণ্যের 

প্রস্তর বাহির করিয়া দেন; ইহাতে মন্তুষ্ট না ভইরা শাগা মঠম্মদ অতাা- 

চাঁর বুদ্ধি আদেশ দেন। কিন্ত এত করিয়াও তাহার অভীষ্ট কোহিনূর 

ও অন্ত একটী বনুমুল্য পদ্মরাগ মণি বাঠির করিতে পারিলেন না। 

অতঃপর আগামহম্ম্দ একটা নৃতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন! তিনি 

সাতরূখের মস্তক ঘুগুনের আদেশ দিলেন) মস্তকের উপর উত্তপ্ত তৈপ 

রাখিবার জন্ত গমের আটার দ্বারা প্রস্তৃত একটী পাত্রের গায় স্থান 

প্রস্তুত করিতে উপদেশ দ্বিলেন ; আদেশ-বাহকের! আগ্রময় উত্তপ্ত তৈল- 

রাশি তথায় ঢালিয়া দিল। অসহা বেদনায় সাহরূথ ভীষণ চীৎকার 

করিয়। মুর্ছিত হইলেন। সংজ্ঞাপাভ করিয়াও যখন দেখিলেন যন্ত্রণার 
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অবসান হইতেছে না, তখন বিজেতার তুষ্টির অন্ত আওরঙ্গঞীবের বড় 
আদরেয় সামশ্ী পূর্বকথিত পল্মরাগমণিটি দান করিলেন। কিন্ত 

তাহাতেও পাণ্ডে! তাহাকে মুক্তি দিল না। অত্যচার ক্রমেই বৃদ্ধি 

পাতে লাগিল। খবশেষে আগ! মহম্মদ তাহার চক্ষুদ্বয় উৎপাঁটিত 

কারবার আদেশ দিলেন। হায় বিশ্ববিজয়ী নাদিরের পুত্রের অবশেষে এই 

পরিণাম হইল! কিন্ত উহ্হাতেও তিনি কোহিনুরের প্ররূত কথ কাহা- 

কেও ঞ্ানিতে দিলেন না। 

এই অত্যাচারের কথ! চাবিদিকে পরিব7াপ্ত হইয়! পড়িল। আফগানি 

স্থানের আহম্মৰ সাহ দৌরণী এই অবসর বুঝিয়া সাহরূখের সাহাব্যার্থ 

প্রস্তুত হইতে লাগিলেন । পদদালত সাহরূখের পক্ষ অখলম্বন করার, 

আগ! মাহম্মদের সহিত তাহাঞ্ধ ভীবণ সংগ্রাম হয়, যুদ্ধে আগ। মহম্মদ 

নিহত হন তিনি সারখা [মর্জাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপিত করিতে 

এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র তৌসুরের সহিত সারুথ মিজ্জার কন্তাকে বিবাহ 
দিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ৃস্বূপ সাহরখ শাহার উদ্ধার কর্তীকে 

কোহিনূর প্রদান করেন। কারণ তাহার মন্ধ নয়নদ্বয় আর কোহিনুরের 

হয় তৃগকণ দীপ্রিরাশি দেখিতে পাইবে না। অমান্াষক অত্যাচার 

গহা করিয়া, অবর্ণনীয় র্লেশ পাইয়া ষে জিনিস, আগ! মহম্মদকে দেন 

নাই, আজ সন্ত চিত্তে তিনি উহ! দৌরাণীকে দান করিলেন। হার 

পরেই, সাহুরূখ গীড়ত হয়েন, এবং রাজ্য হইতে বিতাড়িত অবস্থায় নান! 

'ক্লেশ সহিয়া জীবন লীলা! মংবরণ করিলেন। | 

( ব্রমশঃ ) 

শ্রীজ্ঞোত্ষিচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 
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জিহ্রান্িক্ক জিজ্ঞ। 

লক্ষণমেন ও বখতিয়ারের বাঙ্গলাজয়। 
মুদলমান-বিজয়ের পুর্বে গোবিন্দপাল দেব যে মগধের একাংশে 

রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিষুপাদমন্দিরের 

উৎকীর্ণ লিপি হইতে জান! গিয়াছে যে, তিনি ১১৬১ খুষ্টাব্ধে বা তন্নিকট- 
বন্তী কালে সিংহাসনারেহণ করিয়াছিলেন )* কারণ তাহার চতুর্দশ 

রাজ্যাৰ ১২৩২ বিক্রমস্থতের সঙ্গে সমান। গোবিন্দপাল দেবের এই 
উৎকীর্ণ লিপিতেও “গতে” শব আছে। পুর্বেলিখিত লিপিগুলির 

সহিত ইহা মিলাইলে স্প্টই বুঝ। যায় যে, ১১৭৫ থুষ্টাবে গঞ্ায় তাহার 

শ।সনের কথা অতীত ঘটনার সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার তখনও 

মৃত্যু হয় নাই, তাহ। আমরা পরে দেখাইব। তাহার শাসনকালের 

প্রথমভাগে ন।পন্দ! তাহার রাজত্বের সীমাভুক্ত ছিল; কারণ লগণ্ডনের 

রয়াল এিয়াটিক সোদাইটিতে সংগৃহীত একখানি “অষ্টসাহত্রকা প্রজ্ঞা- 

পারমিতা” পুথির পুর্পিকায় আমর! দেখতে পাই যে, উহ! গোবিন্দপাল 

দেবের শাননকালের চতুর্থ বৎসরে লিখিত হইয়াছিল।1 গয়ার উৎ- 

4, 9, তি. ০. 111, 9৮ সসয৮1]], ০,178. 816170775 
০ 716, 

+ »রাজেন্্র লাল মিজের “অষ্টসাহশ্রিক প্রজাপায়ধিত” প্রস্থ 29011, পৃ্া 
তরষ্টব্য। 

১০ (হট বর্ষ) 
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কীর্ণ লিপি দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে যে, এক সময়ে গয়! গোবিন্দপাণ 

দেবের রাঞ্জাহুক্ত ছিপ । 'এই সময়ট লইয়। বিচার করিলে আমরা 

দেখিতে পাই, বঙ্গেখর কোন দেন নরপতিই তীহার নিকট হইতে গয় 

জয় করিয়া লইয়াছিগেন এবং সম্ভবতঃ তিনি শ্বয়ং লঙ্ণসেন ৫: 

লক্ষণ সম্গতে উকীর্ণ বুদ্ষগয়!-লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, তরী সময়ে 

গয় প্রদেশ পেন নরপতিদিগের অধিকারে ছিল; কারণ যণ্দ তাহা ন! 

হইত, তাহ। হইলে অশোকচল্ল দেবের ন্যায় একজন বিদেশী সে সময়ে 

বঙ্গেখবর সেন নরপতিগ?ণর মন্দ বাবছার করিতেন না। 5৪ লক্ষণ 

সম্বতে উতকীর্ণ বুদ্ধগঞ্জার পিপি হইতেও দেখা গিয়াছে যে, তখনও গয়া- 

প্রদেশ বঙেশ্বর দেন নরপত্তির 'অধধধিকারেই আছে এবং “'গতে” শব্দ 

হইতে প্রমাণিত হইতেছে দে, সেন নরপতির অধিকার এই সগয়ে 

অবিচ্ছিন্নই ছিল। 

পূর্ববভারতের পাল বৃপঠিগণের রাঞ্জা কিরূপে ধ্বংস হইল, তাহারা 
নিশ্চিত বিবরণ এখনও পাওয়! যাগ্স নাই। পালবংশের শেষ রাজার 

লাম এপর্যন্ত যাহ! পাওয়া গিয়াছে, তাহ! “মদনপাল “দেব” । সন্ধ্যাকর 

নন্দীর “রামচরিত' গ্রন্থানুসারে এই মদনপাল দেব মহোদয় বা কনোজা- 

ধিপতি চন্দ্রদেবের সমসাময়িক, 

কমলা-বিকাশ-তেষকজ-তিষজ| চন্দেণ বন্ধুনোহপে তাম্ 

চণ্তীচরণ সরোজে)-প্রদন্ন সম্পন্ন বিগ্রহসশ্রীকং 

ন খল মদনং সাঙ্গেশমীশমগাদ জগছ্িজয়লঙ্ষ্ীঃ | * 

এতদসুপারে ইছ! স্বীকার করিতেই হইবে যে, বৈদ্যদেব প্রদত্ত 

কমৌলি তাত্রখাসনের যে সময় মিঃ ভেনিস্ নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহা 

একবারে ভুল। 1 উহার যথার্থ সময় ১০২৬ থৃঠাব হইতে ১০৯৭ 

* সন্ধ্যাকর নলী প্রণীত র'মচরিত--1১1170175 4&, 5. 9, ৬০1. 1]. 

10201. 100, ৬০1. 11, 



লক্ষ্ণসেন ও বখ.তিয়ারের বাঙলা জয়। ১৪৭ 

খুটাঞ্ষের মধো কোন সময়ে পড়িবে । সারনাথে প্রাপ্ত মহীপাল-লিপির 

তারিখ ১০২৬ খৃষ্টাক * এবং চন্দরদদেবের চন্দ্রাবতী-শাসনের তারিখ 

১০৯৭ খৃঠাব।1 খুন স্বাদণ শতাব্দীর প্রথম ৬* বংসরের মধো পাল- 

রাজগণের কোন বিবরণ জান। যায় না। গোবিন্দশাল দেব ১১৬১ খুইাবে 

রাজ্যারাহণ করেন। সাধারণতঃ বিশ্ব এই যে, গোর্বন্দপাল দেব 

পালরাজবংশেরই কেহ হইবেন) কিন্তু তাহ।র কোন প্রত্যক্ষ প্রম।ণ 

আজিও পাওয়! যায় নাই। হুইটি ব্যাপারে কিন্ত এই অনুমান কতকট! 

সত্য বলিয়। মনে হয়। প্রথমতঃ তাছার ন[মের শেষে পাল” শব 

আছে এবং ন্বিতীয়তঃ তিনিও পালরাঞ্জগণের স্তায় বৌদ্ধ ছিলেন। 
তাহার ধ্বংসের পরও নৌদ্ধলিপিকারের। কিছুদিন পরাস্ত তাঁহারই নামে 

পুথির পুষ্পিকায় লিপির তারিখ উরেখ করিবার প্রথা বঙ্জায় রাখিয়!- 

ছিলেন। ? তাহর রাজত্বও যে কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহ। নান! যায় 

না। তবে যতদুর দেখ! গিয়াছে তাহাতে বুঝা! যায় যে, তিনি মগধ বা 

দক্ষিণ বিহারের কতকাংশে রাঙত্ব করিতেন এবং বগেশ্বর সেন নরপতি- 

গণের সহিত যুদ্ধে সেই বাজ্যেরও কতক্কাংশ ক্রমশঃ হারাইয়াছিলেন। 

তিনি ৩% বৎসর পর্যান্ত রাজত্ব করেন। তবকত-ই-নাসিরিতে যে 

বিহার নগরীকে তীহার শেষ আশ্রয়ছুর্গ বলা হইয়াছে, তাহাতে হয় ত 

সত্য থাকিতে পারে | তিনি তাহার রাজ্ত্বকলের ৩৮ বতপরে মুপল- 

মানপ্দিগের সহিত যুদ্ধে ধ্বংস প্রাপ্ত হন, (১১৬১+-৩৮- ১১৯৯ খু্টা) 
একজন বৌদ্ধলিপিকার সছৃঃখে এই ঘটনা! একখানি পুথির পুপ্পিকায় 

লিখিয়! রাখিয়া গিয়াছেন,-- 

ক. 01021 ০0০16 01 4৮101. ১0০৮০ 01 17017, 109০3-4. 

+100111179.- ৬০15 10৯1, 302. 

1 93017091115 09010616 ০6 ১915, 155) 117 006 (01015617510 14100172197 
(21001102১- 090010150 8275৮0016 04 91)050110905, 

$:15৮০15059920501-82510 (919,175) 



১৪৮ ্রতিহাসিক চিত্র । 

প্পরমেশ্বরেতাদি রাজাবন্দী পূর্ববধৎ শ্রীমদ্গে।বিন্দপালদে বাঁনাম্ 

বিনষ্টরাজো অষ্রাত্রিংশং সম্বৎ সরেইভিলিখ্যমানো |” * 

রামচরিতে মদনপালকে “মঙ্গেশ' অর্থাৎ অঙ্গদেশপতি বল! হইয়াছে। 

সম্ভবতঃ এই দময়ে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ মেনরাব্রগণের অধীনে স্বাধীন 

রাজা হ্ইয়! পড়িয়াছিল। সেনরাজগণ প্রবল হইয়] পালরাজগণ হইতে 

দেশের পর দেশ কাড়িয়া! লইতেছিলেন এবং সম্ভবতঃ মুসলমান বিজয়ের 

সময় কেবল বিহার ও রাজগৃছের নিকটবর্তী পার্বন্য ধদেশটুকু গোবিন্দ- 

পাল দেবের অধিকারে ছিল। বিহারের অবশিষ্টাংশ এবং সমগ্র বঙ্গ সেন- 

রাজগণের অধিকারভূত্ত হইন্থাছিল। খুষ্টীয় ছাদশ শতাব্দীর প্রথম ৬০ 

বৎসরে পালরাজত্বের অবশিষ্টাংশ প্রতিবেশী রাজগণের আক্রমণেও বিশেষ 

উপদ্রত হইতেছিল। 
কান্কুজরাল গোবিন্চন্ত্রদেবও ১১৪৬ থুষ্ঠাবে মগধ আক্রমণ 

করেন এ৭ং মুদগগিরি (মুঙ্গের ) পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। গোরক্ষ- 

পুর জেলায় লারগ্রাম হইতে প্রাপ্ত গোবিন্দচন্দ্রদেবের একখানি তাক 

শাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি মুঙগেরে অবস্থানকালে অক্ষয়ভৃতীয়ার 
দিন গঙ্গান্নান করিয়া! গোরক্ষপুরের অন্তর্গত কোন গ্রাম এক ব্রাঙ্গণকে 

দান করিতেছেন। 1 কানোক্াধিপতি যে বন্ধুতানুত্রে বা তীর্ঘন্লানের 

জন্য ১১৪৬ খুষ্টাবে যুগেরে গিয়াছিলেন, এক্সপ অনুমান করিবার কোন 

কারণ নাই, বরং তখনকার দূর্বল মগধরাজ্ে আপতিত হওয়াই বেশী 

সম্ভব বলিয়! পিদ্ধাস্ত কর! যাইতে পারে। ইহার ২৫ বৎসর পরে দেখা 

যাইতেছে, গল্নাপ্রদেশে বঙ্গেশ্বর মেন-নরপতিগণের অধিকারতুক্ত হই- 

য়াছে। মগধের প্রান্ত প্রদেশের অধিকার লইয়া এই সয়ে যে পাল- 

ক 130709115 ০200105 ০ 52195. 1155. 17 015. 071/61510 15- 
0919 06 0০210901102, 80001)150 5910510016 8155, ৮,115, 

1 801, 1770, ৬০1, 0. 09, 



লঙ্ষমণসেন ও বখ.তিয়ারের বাল] জয়। ১৪৯ 

রাজগণ ও সেন রাজগণের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিতেছিল, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। এই অন্তধিদ্রোহ শেষে মুসলমানের আগমনে মিটিয়! 
যায়। তুকাঁর। আদিয়া উভয় রাজোর ধ্বংস সাধন করে। বঙ্গেশ্বর সেন 
রাজগণ নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং মগধরাঁজ গোবিন্বপাল নিষ্ঠ।বান বৌদ্ধ ছিলেন। 
এই ধর্মমতের অসাদৃশ্ত হইতেই হয় তব! উভয় রাজ্যে চিরবিবাদের স্ত্র- 
পাত হইয়াছিল। ধর্মাগত এই বিবাদের কথার ইঙ্গিত একখানি বাগল। 

প্রাচীন কাব্য হইতেও পাওয়া! যায়। মহামহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ী 

মহাশয় যে ধর্মপুজার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, মেই ধর্থের পূজক-মন্প্র- 

দায়ের প্রধান গ্রন্থ “রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গলে" এই ইঙ্গিত দেখা যাঁয়। 

শাস্ত্রী মহ!শয় এই পুস্তক জাবিফার করেন $ এবং ইহ! হইতে স্পষ্ট অনুমান 

হয় যে, বৌদ্ধের। মুলগম।নদ্দিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে বিশেষরূণে সাহায্য 
করিয়াছিল। ইছাতে কথিত হইয়াছে, ধর্ম যবনরূগী (মুসলমান ) হইয়া 

কষ্বর্ণের টুপি মাথাম্ন দিয়! বৌদ্ধদিগের ';পরি ত্রাণহেত্ খুনাপিয়! উপস্থিত 
হইলেন। * ইহা হইতেই বুঝ ধাইতেছে যে, মুমলমান-বিজয়ের অব্য” 

বাছিত পুর্ব্বে মগধে পার্শ্ববর্তী ভূপালের! আপতিত হইতেছিলেন | সেন- 
রাক্ষগণের সঙ্গেই পালরাজগণের বিবাদ একপ্রকার চিরস্থায়ী যইয়। 

পড়িয়াছিল ; কাজেই যখন কানোলের রাঠোররাজ উভয়ের মধ্যে আসিয়। 

পড়িলেন, তখন কেহই ভাল করিয়া তাহাকে বাধ! দিবার চেষ্ট। করিতে 

পারিপেন না; তিনি শ্বশ্থন্দে মুঙ্গের প্যস্ত আমিয়। পড়িপেন। এই 
সুযোগ দেখিয়াই মহম্মৰ বধতিযার মানের ও বিহার নগর পর্য্যন্ত আক্র- 

মণ করিতে সাহমী হুন। পালরাজগণ তখন অতি হুপ্বল। তাহার! 

এই বিণেণীয় আক্রমণ কিছুতেই সহা করিতে পারিলেন ন1। বঙ্গেশ্বর 

*্*. 2156 01500৬61506 115176 300017151) 07135716219 [5727 
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1৫৪ ধ্রতিহাসিক চিত্র। 

সেনরাজও তখন এই বিদেণী শকত্র:ক বাধা দিবার অবসর পান নাই 
তাহাকেও তখন স্বীয় গৃছবিবাদে ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল । 

বঙ্গদেশে অ।মর! দেখিতে পাই লক্ষ্মণ সেনের পর তাহার ছুই পুত্র 

বিশ্বূপসেন ও কেশবদেন রাজ। হন। তাম্রশাসন হইতেই এই ছুই 

নৃপতির পরিচয় পাওয়া! গিয়াছে । আইন-ই আকবরীতে কেশবসেনের 

উল্লেখ আছে । কর্ণেল জ্যারেট অনুবাদকালে “কেশুসেন, নাম পাঠ 

করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা প্রকৃত প্রস্ত।বে কোশোগ্জা অর্থাৎ “কেশব” 

হইবে।* ১৮৩৮ খুষ্টাবে গ্রিন্সেশ, কেশবসেন দেবের একখানি তাত" 
শাসন প্রকাশিত করেন।1 তিনি রাজার নামটি যাহ! পাঠ করিয়া- 

ছিলেন তাহ শুদ্ধ বলিয়! সর্ধবন্ স্বীকৃত হইল না। ১৮৯৬ খুষ্টান্কে শ্রীযুক্ত 

নগেন্দ্রনাথ বন্থু বলেন যে, উক্ত শাসনের রাঞ্রনাম বিশ্বরূপসেন বলিয়া 

পঠিত হইলে শুদ্ধ হইবে।$ নগেন্দ্রবাবুর মতই ডাঃ কীলহর্ণ, ন্বীকার 
করিয়া তাহার সংগৃহীত উত্তর ভারতীয় উৎকার্ণলিপির তালিকায় উহাকে 

বিশ্বরূপসেনের শাসন বপিয়। বর্ন! করিয়! গিয়াছেন। খা নগেন্দ্র বাবু 

তাম্রশাননথানির ১ম কবিতায় ১৭শ পংক্তিট সংশোধন করিয়াছেন। 

এই কবিতার শেষাংশের কথা কমটির পাঠ তিনি যাহা নির্দেশ করিয়া- 
ছেন তাহা নিঃসন্দেহ বিশুদ্ধ $ কিন্তু তিনি শেষ কবিতাংশে যে রাজনাম 

আছে, তাহা মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। উহা! “কেশবসেন” | দাতার 

নামস্থলেও যে সেই নামটি আছে, তাহ! ৪*-_-৪৩ পংক্তি মিল[ইয়! দেখি- 

লেই হইবে। লিপিখানির প্রকৃত পাঠ এই,__- 
*ভীমললঙ্াণমেনদেবপাদানুধ্যাত সমন্তত্থ প্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি-গঞ্জপতি- 

এ. 09110005 &117-8-4105219 (869, 11005) 1107 ডি ০15 05120, 

নী 0). 4.5, 3, ০1, ৬11 0৮ 1 0 44-71838, 
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লঙ্গমণসেন ও বখ.তিয়ারের বাঙ্গল। জয়। ১৫১ 

নরপতিরাজত্রয়াধিপতি সোমকুলবিকাশভাঙ্কর সোমবংশগ্রদীপ প্রতি" 

পন্নকর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গের শরণাগতবজ্রপঞ্জর পরমেরশ্বর পরমভট্টারক 

পরমসৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাণ অনহৃশঙ্কর গৌড়েখ্বর শ্রীনদ্ কেশব- 
সেনদেবপার্দাবিজয়িন১--তর্পণ দীঘী * ও আনুলিয়ায়! 1 প্রাপ্ত লক্ষমণ- 

সেনের শাসনে *শ্রীমল্লক্ষণসেনদেব কুশলী”--এবং বিশ্বর্ূপসেনের মদন- 

প্রাপ্ত শানে £ শ্রাবিশ্ববূপমেনদেবপাদ| বিজগ্লিনঃ,--এইরূপ পাঠ পাওয়া 

যায়। যদি বাকরগঞ্জ শাসনথানি বিশ্বরূপসেনের প্রদত্ত হইত, তাহা 

হইলে দাতার নামস্থলে উহাতে আমরা অন্তের নাম কেন দেখিতে পাই- 

তেছি? শ্রীযুক্ত নগেন্্রনাথ বন্থ ইদিলপুরে প্রাপ্ত শাঁসনখানির নিয়োক্ত 

গ্লেকগুলি সংশেোধনকালে 

( পংক্তি ১৭)..,...ণতম্মাৎ ক থমন্যথ রিপুবধূবৈধব্যবন্ধব্রতে। বিখ্যাত 
ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ রনবিশ্ববন্দ্যোনৃপঃ» ইত্যাদি স্থলে তন্মাৎ কথমন্তথ! 

রিপুবধূ-বৈধব্যবদ্ধব্রতে! বিখ্যাতক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রঠবিশ্বূপে। নৃপঃ 

ইত্যাদি পাঠ করিয়াছেন। 

এই সংশোধিত পাঠে নির্ভর কবিয়! নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, 

ইপ্লিপুরের শাসনথানিও বিশ্বরূপসেনদেবের প্রদত্ত এবং কেশব সেনের 

নহে। এই অবস্থায় নগেন্্রবাবু বিশ্বরূপ শবটিকে একটি স্বতন্ত্র নাম 

বলিয়া! গণ্য করিয়াছেন। যদি তাহাই হয় তাহ! হইলে আমাদিগকে 

স্বীকার করিতে হইবে যে, এ গ্লেকের পরবত্তী শ্লোক গুলিতে বিশ্ব- 
রূপকেই লক্ষ্য কর! হইয়াছে, লক্ষণসেনকে করা হুম্ব নাই। আর তাহ! 

হইলে, তাড়াদেবী()কে বিশ্ব্ূপের মহ্যষী বলিয়াই অবশ্ত স্বীকার 

করিতে হইবে ; লক্ষণসেনের মহিষী বলিতে পারা বাইবে না। অবশেষে 

৬]. 8. 5.3. 00177187951 0, 2. 
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১৫২ এঁতিহ!পিক চিত্র। 

ইছাও আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশ্বরূপসেন রাজ! বিশ্ব" 

রূপের ওুরসে মহিষী তাড়া দেবীর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করিদ্নাছেন !!! 

প্রকৃত প্রস্তাবে ইদিলপুরের শাসনথানি কেশবসেনেরই প্রদত্ত। 

তিনি লক্ষমপসেনের জনৈক পুত্র, তাহার--“অরিরাজ অসহাশঙ্কর গৌড়ে- 

স্বর” ইত্যভিধের় বিরুদ (রাজোপাধি )ছিল। এইরূপে লক্ষ্মণসেনের 

দুইটি পুজের বর্তমানত! তাহাদের প্রদত্ত তামশাসন হইতেই প্রমাণিত 

হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কেশবসেন প্রদত্ত ইদিলপুরের 
শাসনে মদ পাড় শাসনের সমস্ত শ্রেকই আছে, এবং তদতিরিক্ত আরও 

কয়েকটি শ্লেক অধিক আছে। ইহা হইতে সহজেই অন্থমান হয় তে, 

বিশ্বব্ীপ কেশবসেনের অগ্রবস্তী ছিলেন । ইলিদপুর শাসনে কেশবসেনের 

নাম দুই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক স্থানেই দেখ। যায় যে, 

কোন একটি নাম চাচিঘ্া। ফেলিয়। তকশবসেনের নাম পুনরায় খুদিয়া 
দেওয়া হইয়াছে । যে দ্বানে এইরূপ করা হইয়াছে, সেখানে নৃতন নামটি 
ধরিরার কোন কষ্ট হয় নাই। মদনপাড়-শাসনেও এরূপ বিশ্বরূপ নামটি 

দুইবার আছে এবং গ্রতোোক স্থানেই শিল্পীকে স্থানের অনচ্ছলতাযর় নামের 

অক্ষরগুণি অত্যন্ত ঘন করিয়! খুদিয়া দিতে হইয়াছে । ইহাতে “বিশ্বরূপঃ 

নামের এই চারিটি অক্ষর সেই পংক্তির অপরাপর অক্ষর হইতে ছোট 

হইয়া গিয়াছে । খুব সম্ভব যে কোন একটি তিন অক্ষরের নাম চাচিয়! 
“বিশ্বরূপ' এই চারি অক্ষরের নাম পেই স্থানে বপান হইয়াছে বলিয়াই 

এরূপ হইয়াছে । আইন-ই-মাকবরীতে লক্ণসেনের পর মধুসেন নামে 
একটি রাজনাম পাওয়া ষায়। এই নামটি অন্যায়রূপে অক্ষরান্তরিত 

হইয়াছে, ইহা “মাধবসেন” হইবে । বদ্দি এটুকিনলনের উত্তি সত্য 

হয়, তবে বলিতে হয় মাধবসেনেরও একখানি দলীল পাওয়! গিগ্নাছে,* 
কিন্ত তাহার পাঠোস্ধার আজিও হয়নাই, এখন যদি আমরা ধরিয়া 

ক ১0017050105 10172501010, 



লক্ষমণসেন ও বখ.তিয়ারের বাল! জয়। ১৫৩ 

লই যে মদদনপাড়-শানে এই মাধবের নাম চাচির বিশ্বরপের নাম বসান 

হইয়াছে, তাহ! হইলে বঙ্গেশ্বর সেনরাজগণের বংশলত1 এইরূপ হয়, 

কে 

( 

ূ 
0 
| 

সামস্তসেন 
| 

হেমজ্সেন 

বিজয়সেন 
| 

বল্লালসেন 

' লক্্মণসেন 

মাধবদেন (1) বিশ্বরূপসেন কেশবসেন 

বাঙ্গালার কুলাচার্্যগণের বংশলত! হইতেও জান! যাঁয় যে, কেশব- 

ঘেনই গৌড় তাগ করেন। * কুলাচীর্্যগণের এই সকল কুলগ্রন্ 

এ্রতিহাসিক সাবধানতাসহকারে লিখিত্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, 

এবং ৫ম জন্ভ গ্রসিদ্ধও নহে । কিন্তু এস্থলে এই সমানোল্লেথ অনেকট! 

প্রামাণিক বলিয়া গণা হইতে পারে। লক্ষ্ষণসেনের পর দেখা যাইতেছে 

যে, তীঞার ছই বা তিন পুভ্রই তাহার পর গ্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ে রাজা 

কইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে শেষ রাজ! কেশবসেনই মুপলমান কর্তৃক 

গোঁড় হইতে বিতড়িত এবং কোন পূর্ব রাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধা 
হুইয়াছিলেন। এই পূর্ববদেশাধিপতির নাম জান! নাই, তবে নগেন্্র বাবু 
0. &,5. 03, ৬০1. 1.5 (1896), ০6. 1. 6. 24. 



১৫৪ ধ্রতিহানিক চিত্র। 

এডুমিশ্রের যে কারিক! উদ্ৃত করিয়াছেন, তথ হইতে জান! যায় যে, 
তিনি গৌড়েশ্বর সেনদিগের কোন সামন্ত নৃপতি নছেন। 

সংক্ষেপতঃ মুপলমান বিজয়ের প্রাক্কালে বাঙ্গাপ। ও বিহারের 

অবস্থা বড় ছূর্দশাগ্রন্ত হইয়াছিল। মগধের শেষ বৌন্ধ নৃপতি কয়েক 

মাইল মাত্র রাজত্বের অধিপতি ছিলেন। তাহাও আবার অন্তবিপ্রবে 

হিন্দুবৌন্ধলংঘর্ষে--পালরাজ ও সেনরাজগণের পরস্পর আক্রমণে উদ্বাস্ত 
হইতেছিল। প্রবলপরাক্রাস্ত কনোজরাজ গোবিন্দচন্ত্র যখন এই 

সংঘর্ষের মধ্যে আপতিত হইয়ছিলেন, তথনও বঙ্গবিহ!রের চৈতন্ত হয় 

নাই । পূর্ববঙ্গ তখন খু? সম্ভবতঃ কোনও বিদ্রোহীর অধীনে স্বতন্ত্র ও 

স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। পেনরাজবংশীয়ের| তখন আত্মকলহে মত্ত 

হইয়াছিলেন কি না তাহা 'মাপিও জান! যায় নাই; কিন্ত এই সময়ে 

মাধবসেনের কতিপম অনুচর নে গটোযাগ প্রদেশে পলাইয়। গিয়াছিল, 

তাহা হইতে হিন্দু-রাঁজগণের মধ্যে যে কোন না কোন উৎপাত চপিতে- 

ছিল, তাহ! ম্পঃ স্ঠিত হয়, নহুব। মাধবসেনের গ্রনন্ত তামশাসনের 
আরধকারী বাঙ্গণ বিষ্য়ণম্পত্ত ও রাল-মন্ুগ্রহ তাগ করিয়া ওরূপ 

দুরদেশে নিজ দলীলদস্তাবেদ লইয়! গিম্না বান করিবে কেন? ইহা 
হইতে প্রভীত হয়, সেনরাজপুক্রগণও পরস্পর বিবাদে মত্ত হইয়া- 

ছিলেন এবং পরাভূত রাজকুমার অনুচরবর্গ সহ গটোয়ালে পলাইয়! 

গিয়াছিলেন। একবারে অত দুরদেশে পলায়নেরও একট! হেতু 
নুমান কর। যাইতে পারে। অশোকচল্লদেব বা তাহার ভ্রাতা 

দশরথ যখন বুদ্ধগয়া দর্শনে এদেশে আপিয়াছিপেন, তখন হন্নত 

এই সেনরাক্পপুভ্রের সহিত তাহার বন্ধুত। হইয়। থাকিবে। এক্ষণে 

বিপৎকালে সেই দুরগত বন্ধুর আশ্রয় লওয়াই যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্থির 

করিয়াছিলেন। এই ঘটন! কনোজধবংসের পূর্বেই ঘটিয়াছিল, কারণ 

খুষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশ বসরে সমস্ত উত্তর ভারতই অত্যন্ত 



লক্মণসেন ও বখ.তিয়ারের বাঙ্গল৷ জয়। ১৫৫ 

উপদ্রব--অশাস্তিতে ডুবিয়া ছিল। তুকীগণের উৎপাতই তাহার 
মধ্যে প্রধান । 

৩০ বৎসর মধ্যে তিনজন সেন-রাজপুত্রই একে একে সিংহাসনারোহণ 

করেন। ইহা এক এক তাত্রশাসনে পুরাতন দাতার নাম টাছ! 

ও পুনরায় তাহ।তে নূতন রাঞ্নাম বসাইবার ব্যাপার হইতে পূর্বেই 
প্রমাণিত হইয়াছে। ইছাঁও অল্প অশান্তির পরিচায়ক নছে। এইরূপ 
অবস্থার স্থযোগে যখন মহম্মৰ বখতিয়ায় বিহারে আসিয়া পড়িলেন, 

তখন হ্বর্ধল মগধরাজের বাধা দ্বার কোন ক্ষমতা ছিল ন! এবং বঙ্গের 

[হন্দুরাজও নিজরাঞ্ের পূর্বাঞ্চলের সামন্ত ও শাপনকর্তৃগণের বিদ্রোহ 

এবং ভ্রাতৃবিদ্রোহ লইয়। অতিমাত্র ব্যস্ত ছিলেন। তাহার প্রাদেশিক 

শাসনকর্তুগণও বোধ হয় তাদৃশ বলশালী 'ছিল্লেন না, কাজেই মংল্মদ 

বখতিয়ার ক্রমশঃ সাহসী হইয়া শোণ-গঙ্গাসঙ্গমস্থলে মানের পরাস্ত 

আসিয়। পড়িলেন। শোণ পার হইতেও €কহ তাহাকে বাধা দিল না 

এবং বিহার নগরের বৌদ্ধবিহার আক্রমণ করিলেও তাহাকে এখানে দাঙ্গা 
বতীত যুদ্ধই করিতে হইল না; কারণ মংম্মদ বখতিয়ারের একটু ভুল 

হইয়াছিল। পর্বতণীর্ষে এই সুরক্ষিত ও সুদৃঢ় বিহারটিকে তিনি দিন 

ও দূরতূমি হইতে সুদৃঢ় পার্বত্য হূর্গ বিয়া স্থির করিয়াছিলেন। দেশের 
কষকসম্প্রদায় ও নিরীহ যাজকসম্প্রদায় আপন[দের দেবস্থ।ন, ধন্দভবন 

রক্ষার জন্ত লাঠিঠেঙ| লইয়! আসিয়! তুকণীসৈন্তকে যতট! পারিল বাধ! 

দিতে গেল, কোন ফল হইলনা। যিনি রাঞ্জ, তিনি তথন বুদ্ধ এবং 

তাহার সৈষ্ঠবলও সামান্ত ; কাজেই তাহ! দ্বারাও কোন গ্ররতিকারের 

আশ। ছিল ন!। দেশের লোকে বহুকালাবধ একরপ বিদেশী শত্রুর 

সম্মুখীন হয় নাই। যে হুনেরা ছয় শত বংসর পূর্বে গুপ্ুরাজ্য ধ্বংস 
করিয়াছিল; তাহাদের পর এদেশে আর বিদেশী শক্রর আক্রমণ ঘটে 

নাই) কাজেই দেশের সাধারণ লোকে তৃকাঁদগের আক্রমণে একবারে 



১৫৬ প্রতিহাপিক চিত্র। 

ভয়ে অভিভূত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! পড়িয়াছিল। কাজেই মুসল- 
মানবিজয় অতি সহজে নুসিদ্ধ হইয়। গেল গজনীর মামুদ ঘষে কয়বার 

ভারত আক্রমণ করেন, সে কেবল লুঠের উদ্দেশ্টে, এ দেশের কোন 

রাজ্যাধিকারের আশায় নহে । কাজেই তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সে উৎপাত 

চুকিয়া গিয়াছিল । 

বিহারের বৌদ্ধবিহার ধ্বংস গেবিনাপালদেবের রাজত্বের অষ্টাত্রিং- 

্ব্ধ অর্থাৎ ১১৯৯ খুষ্ান্জধে ঘটয়াছিল, ইহ! আমরা পূর্বে প্রমাণিত 
করিয়াছি। সুতরাং এখন আমরা রেভাটি* ও ব্রকম্যান 1 সাহেবের 

নিদিষ্ট মুসলমানকর্তৃক বঙ্গবিজ্ঞয়ের সময় সচ্ছন্দে ত্যাগ করিতে পারি। 

তবকাত-ই-নানিরিক্ে যদ্দি এজন্ধ আমাদের কোন মুল্য দিতে হয়, সে 

কেবল ১২০০ খুষ্টান্দে বাঙ্গঝ্লাবিজন্ন হইয়াছিল, ওই ঘটনাটুকু প্রকাশের 

অগ্ত। উহার গ্রন্থকার প্রায় তংকালবত্তী লোক; সুতরাং তাহার 
লিখিত বিবরণকে আমর! অনে কট! বিশ্বাস্ত বপিয়! গ্রহণ করিতে পারি। 

বঙ্গবিজয়ের ৪২ বংদর পরে তিনি এদেশে আসেন £ এবং সম্ভবতঃ 

প্রান নৈনিকদিগের মুখে শুনিয়া বঙ্গবিজয়বার্তা লিপিবদ্ধ করিয়। 

থাকিবেন। $ পরবস্তীকালের মুপলমান এঁতিহাসিকেরা উহা হইতে 

বঙ্গবিজয়বিবরণ নকল করিয়! সারিয়াছেন, কাজেই তাহাদের গ্রন্থে আর 

বেশী কিছু নাই। কার! বরং এই ঘটনাটিকে বি্জতার অসীম পরা- 

ক্রমের বাপার বলিয়া বণন! করিতে খিয়! অনেক অনস্ভব ব্যাপারের 

অবতারণা করিয়াছেন। রেভার্টি তবকাত-ই নাপিরির অনুবাদ কাজে 

সহ], &, ৪, 13 1870, 1১, 1,009, 331 --32, 

+ 0]. &. ও, 3. 1875, 79£ 1. 9. 276 শ্রীযুক্ত মনোমোহন-চক্রবর্তী মহাশয়ের 
সিদ্ধান্ত]. & 2. 4. 5.3, ৬০1. ৬, 0. 51, 

7. 2০৭৭৪০।-5911--055611), 0663, 

$ এ ০. 553" 



লক্মণদেন ও বখতিয়ারের বাঙলা জয়। ১৫৭ 

এই সকল এ্রতিহাপিকের প্রতি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন 

তাহ! উপযুক্তই হুয়াছে। * 

তবকাত-ই-নাপিরির মতে গৌড়বিহারবিজেতা মহন্মর বখতিয়ার 
গোর-প্রদেশের অধিবাসী । তিনি ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আসিয়! 

অযোধ্যায় মালিক হ্পামুদ্দীন অগলবকের নিকট অবস্থান করেন ও 

তাহার কাছে আশানুরপ স্থান প্রাপ্ত হন। এই স্থান হইতে বখতিয়ার 

মধে। মধে সৈম্ত-সামন্ত লইয়! দক্ষিণ বিহারে লুঠপ।ট করিতে আদিতেন। 

ক্রমশঃ সাহস বাড়িয়। গেলে, তিনি ক্রমশঃ বিহারের সকল প্রদেশেই 

প্রবেশ করিতে থাকেন। ক্রমে "জ্বরাম লুঠের ব্যাপার ঘটে। ইহছাকেই 

যদ্র তাহার বীরত্বের পরিচয় বলিতে হয়, তবে দশ্থাতা আর কাহার নাম! 

ইহার পর তাহার ধনগোৌরবে প্রলুব্ধ হইয়!, তাহার মাস্ীয় স্বজন তাহার 
চতুর্দিকে জমিতে থাকে ; এবং উ'হাদিগকে লইয়াই তিনি ১২০৯ খুষ্টান্কে 

বিহার জয় করিয়া পশ্চিম বঙ্গলা আক্রমণ করেন। 

ইহার পর হইতে তবকাত-ই-নানিরিতে যে বণনা আছে, তাহাতে 

লোকে কোন সাগাষা ন! পাইয়া আরও গোগমালে পড়িয়া যায়। বঙ্গের 

মুদলমান-বিজয়ের সময়ে লঙ্ষাণসেনকে তাহার অধীশ্বর বলিয়া উল্লেখ ও 

তাহার রাজাত্যাগের যে বিবরণ তবকাতে আছে, তাহাই তাহার প্রথম 

এবং মহাভূল। পৃর্বেই প্রম'ণ করা গিয়াছে যে, এ সময়ে কেশবসেন 

ব্গ-'সংহাসনে অধিরূড় ছিলেন ; এবং লক্মণসেন তখন কেন, তাহার 

অনেক পূর্বে (১১৭০ স্রীষ্টাবে ) রাজোর শাসনতার ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

তাহার পরের ভ্রঘ--নদীয়! আক্রমণের উল্লেখ । এই যুদ্ধযাত্রার বিবরণ 

অতিমাত্র তুচ্ছ এবং বোধ হর অতি বান্ততার সছিত লিখিত। গিনহাজ 

যাহার নিকট শুনিয়া এই বিবরণ সংগ্রহ করেন, হয় সেই ব্যক্তি স্পট 

পু 

স. [80802-৭ ও9া18৮0700, 0,558 
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করিয়া সকল কথা বলে নাই ব! মিনহাজ সকল কথা মনোযোগ করিয়৷ 
শুনেন নাই । মিনহাজ বঙগজয় সম্বন্ধে যাহ! পিখিয়া গিয়াছেন তাহ! এই 

_-৭তাহার পর বৎসর মহম্মর-ই-বখতিয়্ার একদল সৈশ্ত সংগ্রহ করিয়া 
বিহার হইতে যাত্রা] করিলেন এবং এরূপ বেগে হঠাৎ নদীয়ায় গিয়া 

উপস্থিত হইলেন যে, সতেরজনের অধিক অশ্বারোহী তাহার অন্থুসরণ 

করিতে পারে নাই।”--এই বর্ণনা! অতি সরল এবং কেহই সেই জন্য 

একাল পর্য্যন্ত ইহার যথার্থতা পরীক্ষা করিয়। দেখিতে উৎসুক হন নাই। 

বিহার হইতে নদীয়ায় যাইতে হইলে, তিনটি রাস্ত! ধরিয়া যাওয়া 

যাইত ;--৫১) বিহার হইতে ভাগলপুর ব মুঙ্গের হইয়।, গঞ্গাপার হইয়। 

গোৌঁড়ে যাইতে হয়, তৎপরে পুনরায় ভাগীরমীর পুর্বতীরে উত্তীর্ণ হইয়া 

নদীয়া পৌছিতে হম । (২) ছোটনাগপুর ও বরভূমের পার্বত্য 

প্রদেশের মধা দিয়! অর্থাৎ প্রান বর্তমান রেল লাইনের ধার দিয়। নদীয়ায় 

যাওয়া! যায় এবং (৩) সােলগঞ্জের পথ দিয়। গঙ্গার দক্ষিণকুলে উত্তীর্ণ 

হইয়| পুনরায় ভাগীরদী বাহিপা উচ্াার পশ্চিম তীরে নদীয়ায় উত্তরণ 

করিতে পার! যায়। 

বখতিয়ার কোন্ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, মিনহাজ তাহার কিছুই 

উল্লেখ করেন নাই। তাহার বলার রীতি হইতে বুঝা যায় যে, এ সম্বন্ধে 

তাহার অভিজ্ঞতাও বড় সামান্য । তিনটর মধ্যে শেষটিই সহজ এবং 

অশ্বররোহী দৈন্ভের পক্ষে সুগম ॥ প্রথমটিতে দুইবার গঙ্গ। পার হইতে 

হয়) ৭** বৎসর পূর্বে তাহ! বড় সামান্ত কথ! ছিল না। দ্বিতীয় পথটি 

সর্বাপেক্ষ! হুর্গম উহাতে পার্ধতা প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতে হর এৰং 

উহার চারিদিকে স্বাধীন বন্তজাতির নিবাপ। তখনকার কালের মল্লভূমির 

স্বাধীন সাঁওতাল সর্দারের! বখ.তি্জারের মত বিজয়কামী অনুচরবর্গীকে 
[ংস করিতে অতি স্বচ্ছন্দে সক্ষম হুইত। বাঙ্গালা-দয়-কর্তার! সকলেই 

তৃতীয় পথ ধরিয়াই জয় করিয়াছেন, এবং প্রথম মুসলমান-বিজেতাও 



লক্ষ্ণ,সন ও বখতিয়ারের বাঙলা জয়। ১৫৯ 

সম্ভবতঃ এই পথেই আসিগনাছিলেন। অতিমাত্র বাস্ততালহকারে মতের- 

জনমাত্র মশ্বরোহীকে লইয়৷ নদীয়া জয়ের গল্পের কোন ব্যাথা! করিবার 

আবশ্যকত! নাই। এই ঘটনায় বর্ণনাত্মক যে সকল উপার্দান মিনহাজ 

শুনিয়াছিলেন, তাহ! তাড়াতাড়িতে গুছাইয়া লিখিতে ন1 পারায় এরূপ 

হইয়! গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। প্রথম কথা এই,- নদীয়া বা নবন্বীপে 

থে সেনরাজগণের রাজধানী ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। কবি 

ধোয়ীর পবনদূত কাবো লক্ষণসেনের সময়ে বিজয়পুর নামক নগরে 

রাজধানী ছিল বণিয়! উল্লিখিত আছে ॥ এই বিজয়পুর সুহ্গদেশে অবস্থিত 

ছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবন্তী নদীয়ার সহিত বিজয়পুরের অভেদত্ব 

নির্ণয় করেন, কিন্কু ইহার প্রমাণের জন্ত কিছুই বপিবার নাই। এই 

অতিরঞ্জিত নদীয়া-মাক্রমণের ব্যাপারটিকে বথতিয়ারের বাঙ্গালার বহু- 

সন আক্রমণের মধ্যে একতম বলিয়া বোধ হয়। তিনি হঠাৎ একটি 

তীর্থস্থান আক্রমণ ও বশীভূত করেন। লক্ষণসেনের পলাক্রন ব্যাপারটি 

নব্য ইতিহাসের একটি অতিমাত্র অতিশয়োক্তির নিদর্শন । সম্ভবতঃ 

নিংহাসনস্থ কেশবসেনই পল|ইপ্জা থাকিবেন। বঙ্গের আভ্যন্তরীণ 

গোলযোগে তখন কি সেনরাজ কি তাছার সামন্তরাজগণ, কেহই এই 

সকল মুনলমান আক্রমণের প্রতিবিধান করিতে পারেন নাই। - মহম্মদ 

বখতিয়ার বিহার ও গৌড়ের মধ্যবর্তী ভূভাগ তাঁহার জীবদ্দশ!য় জয় 
করিতে পারিয়াছিলেন। তাহার জয়ের দক্ষিণ পীমা গৌড় বা লখনৌতি 

বালখন্ের ব লখনোর। এই হর বর্তমান বীরভূম বা বাকুড়। 

জেলার মধ্যে ছিল বলিয়াই অনুমান হয়। নদীয়। আক্রমণে বিহার 

হইতে নদীয়া পথ্যস্ত যে জয় হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
ইহার গ্রতিপক্ষে অতি স্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান আছে। প্রকৃতপক্ষে 

মুবিন্দীন উজবকের সময়ের পূর্বে নদীয়। বিজিত হয় নাই । মিনহাজও 
বলিয়াছেন,__"মহল্মদ-ই-বখ.তিয়ার সেই প্রদেশ (রায় লখমণিরার রাজ্য ) 



১৬৪ ধ্রতিহা দিক চিত্র । 

অধিকার করিয়া, নদীয়া নগরকে জনশূন্ত করিয়। পরিত্যাগ করেন এবং 
এখন.যাহার নাম লক্মণাবভী, তথার রাজধাশী স্থাপন করেন। «* 

মহম্মদ বখতিয়ার নদীয়। ত্যাগ করিয়! প্রত্যাবর্তনপুর্ব লক্ষ্মণাবতী বা 

গৌড় জয় করেন | যাঁজনগরের (€ উড়িষযার) রাজ। ১২৪৩.৪৪ খৃষ্ঠাবে 

বাঙ্গাল! আক্রমণ করেন, তখনও লখনৌর বাঙ্গালার মুঘলমানদিগের 
সর্বাপেক্ষ। দক্ষিণবর্তীণ প্রান্ত ছুর্গ ছিল। এতত্তিন্ন মুধিস্দ্দীন উজবকের 

যে রৌপ্যমুদ্র। পাওয়। গিয়াছে, উহ! হইতে জান। যায় যে, ৬৫৩ হিঞ্জিয়ায় 

বা ১২৫৫ খ্রীষ্টাব্বে নদীয়া সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়। 1 এই মুদ্রাটির 

লিপির ব্যাখা! যে আর কিছু হইতে পারে, তাহা! আমাদের বোধগম্য 

নহে। মুদ্রার লিপির পাঠ এইরূপ, “হজজবে1 বলকনৌতী মিন- 

থিরাজ গরমদন ও নুপিয়] কিঃ সনাছ সললা ও খমসিন ও সিত্তামেয়াৎ |” 

“৬৫৩ সালে গরমর্দন ও নুদিয়ার রাজস্বের জন্য লকনৌতভী নগরে 
ইহ! মুদ্রিত হইল ।” 

গড়বর্ধন শবে বদ্ধনকুটিরই উল্লেখ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীত 

হয়। এরপ মুদ্রা এখনও আর দ্বিতীয় পাওয়া যার নাই। হর্ণল ইছার 

আর একটি দেখিয়াছেন বলেন।$ আলতামশের একটি রৌপামুদ্রার 

লিপির সহিত এই মুদ্রার লিপির মিল আছে। সেই মুদ্রাটি কনোজ- 
জয়ের স্্চনার্থ মুদ্রিত বলিয়া অন্ুমিত। ১ এই ধরণের আরও 

একটি কামরূপ মুদ্র/ আছে। উহা বগেশ্বর সেকেদার বিন্ ইলিয়ালের 
রাজত্বকালে মুদ্রিত! উহাতে তাহার আসামজয় সুচিত হইয়া থাকে। 

শর হ92-1-8 9500, 

1 092198৩ ০1 0201175 10) 06 110010171১1 0551775 ৬০. 11,096, 11. 

0. 146. | 
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লঙ্্ুণংসন ও ৰখতিয়ারের বাঙ্গল। জয়। ১১১ 

আলতামশের কনোজশ্মুদ্রার ভাষা পর্যাস্ত মুধিনুদ্দীনের মুদ্রার ভাষার 

সঙ্গে এক 1 নবাবিষ্কতের প্রমাণে প্রমাণিত হইয়ছে যে জয়চন্দ্রের 

মুদলমানযুদ্ধে এটাওয়াতে মৃত্যু হইলে, গহড়বাল গ্রাদেশ তাহারঅ'ধকার- 

চ্াত হয়। অনুমান হয় মুসলমানের গঙ্গার দক্ষিণ কুলে কৃগেই আক্র- 

মণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। গঙ্গামুনার অন্তর্গত দোলাম 

প্রদেশ ও অযোধা] জয়চন্দ্রের পুত্রের হস্তেই ছিল। মিনহাজের পুস্তকে 

অযোধ্যাজয়ের কথা যাহ! পাঁওয়। বায়, তাহ! ঘার এই অনুমান হন যে, 

মুনলমানের! উহার অতি সামান্ত অংশই অধিকার করিতে পারিয়াছিল। 

রাজা হরিশ্চন্দ্রের (জয়চন্দ্রের পুজের) মছলিলহরের তাআশাননখানি ১২৫৭ 

বিরুমসংবতে (১২০০ খুষ্টাবে ) প্রদত্ত । * উহ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, 

তখনও জয়চন্দ্রপুর্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব 'করিতেছিলেন। এই শাসন- 

খানির আবিঞ্ধারে আরও প্রমাণিত হইতেছে যে; জয়চন্দ্রের মৃত্যুর 

অন্ততঃ দশ বংসর পরে কনোগ্গ সম্পূর্ণবূপে বিজিত হইয়াছিল। কাজেই 
নদীয়ার শেষ বিজয় ১২৫৫ খুঈান্দেই হইয়াছিল বলিতে হইবে। বল্- 

বনের বংশধরেবু! যখন ৪০ বংসর পরে বাঙ্গালায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব- 

করিতেছিল, তখনই বাঙ্গালার অগ্ান্ত প্রদেশ জয়ের ব্যবস্থ। হয়। বাঙ্গা- 

সার প্রধান বন্দর সপ্রগ্রাম ১২৯৮ খু্াবে ছাফর খ। করুক বিজিত হয়। 

তিনিই ইহার প্রথম শাসনকর্ত। হইয়াছিলেন । 
যতট| দেশ গ্রকৃত প্রস্তাবে বিয়ার কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল, 

তাহার পরিমাণ অতি অল্প | উহা উত্তরে দেবীকোট বা দেওকোট।; 

দক্ষিণে রাঢ়ের অন্তর্গত লখনোর পর্যান্ত বিস্বৃত। 1 পুর্ব্বীমা ঠিক 

10100321190 070) 4৯0] 90056) 07 170125 85 01196, 

101 7909, | 

+| রেভাটির অনুদিত তবকাত-ই-নাসিরি, ৫৮৫ পৃষ্ঠ! । পুতর্ভব। নদীতীরবর্থা 
দিনাজপুরের অন্তর্গত দমদম! নামক স্থান। 



১৬২ এঁতিহাসিক চিত্র। 

নির্দিই ছিল না। মুসলমানের বাঙ্গলা-জয়ের বাপারে গৌড়-আক্রমণ ৫ 

অধিকারের বিবরণই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়; কিন্ত দে সম্বদ্ধে 

কেহট একটি কথাও বলেন নাই, সকলেই বিন।বাক্যে তাহ! অতিক্রম 

করিয়! গিয়াছেন। পরবন্ীমুদলমান ধতিহাসিকেরা বিঞ্েত! মহম্মণ 

বখতিয়ার খিলিজিকে দি্লীর সুলতান কুতবুদ্ধীন আইবকের সেনাপতি 

বলিয়! শ্বীকার করিয়] গিয়াগেন। আমর! দেখিতে পাই, (১)--"স্থুল- 

তান এই ব্যাপার (বাঙগালাজয় ) শ্রবণ করিয়া বিশ্ময়ে আপ্লুত হইলেন 

এবং তাঁহাকে “বাঙ্গাল” দেশের শাসন কর্তা নিযুক্ত করিয়া! পাঠাইয়া 

দিলেন ।৮* (২)--“বাঙ্গলারাজ্য শিল্পী সায্াজোর অঙ্গন্বূপ কুতবু- 

দীনের হস্তে প্রনত্ত হইল। আুপগতান কুতুবুদীন মালিক ইকৃতিয়ার- 

উদ্দীন মহঞ্মন বখতিয়ার খিপজর হস্তে বিহার ও লক্ষণাবতী গ্রদেশের 

প্রতিনিধি-শাদনকর্তৃত্ব প্রদান করিলেন ।৮ 1 --এইবূপ ভাবের উল্লেখ 

নান গ্রন্থে আছে। তবকাত-ই-নাসিরঈ এই সকল এ্রতিহাসিকের 

নিকট এই সময়ের ইতিহাসের জন্ত একমাত্র প্রামাণ্য গর ছিল, তাহাতে 

কিত্ব &রপ কোন কথার বাম্পও নাই! মহম্মর্ন বখতিয়ার একজন 

ভাগ্যান্বেধী পুরুষ । অধ্যবণায় ও ছূর্দান্ত সাহসেয় বলে দেশের বিশৃঙ্খলার 

সুযোগে নিজের একট। রাত গুছাইয়! লইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে 

তিনি যদি সুশৃঙ্খলে কোন যুন্ধধাত্রা করিয়। থাকেন, তবে তাহা! তাহার 

উত্তর বাঙ্গণা ও আসামের পব্ধতনিয়স্থ প্রদেশ ভয়ের চেষ্টা, আর 

তাহ'তে তিনি বিফল হইয়াছিলেন। তাহার অন্ত সমস্ত যুদ্ধোগ্োগ 

ম্যুর দেশাক্রমপ ব্যতীত 'আর কিছুই নহে। খোররাজ্যের সহিত বা 

তাহার প্রতিনিধি দিল্লীপতির সহিত তাহার কোন সম্পর্কই ছিল না। 

ভাহার সমধন্মিগণ তাহাকে একজন সন্কর্পসিদ্ধ পুরুষ বলিয়া! স্বীকার. 

*। নাক্ষিনের অনুদিত মুস্তথবৃত্বরা বধ প্রথমখণ্ড ৮২1৮৩ পৃঃ । 
11 মৌ: অ।'দস্দলামের অনুদিত রিয়ামুজীসগাতিন, ৫৯পৃঃ 



কোহিনুর । ১৩৩ 

করেন। সারাবকের রাজ) ঞ্বকেও বোধ হয় ইংরাজের এই ভান্ই 

দেখেন। & 
শ্রীরাথালরাস বন্দ্যোপাধায়। 

কোহিনুর | 
(পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 

আহমদ নাহ দৌর!ণীর মৃত্যুর পর, তাহার পুক্র তিমুর নাহ কিছুদিন 

এই 'অমূলা হীরক খণ্ড নিজ অধিকারে রাখেন । কিন্তু কেহই চিরকাল 

বাচিবার জন্য এই পৃথিবীতে জন্স গ্রহণ করে নাই। ১৭৯৩ সালে তিনি 

মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহার পর কোহিনূর তাহার জ্যেষ্ঠ পুর 

(কেহ কেহ বলেন পঞ্চম পুর) সাহ জামানের হস্তে পড়িল। তিনি তাহার 

রাজধানী কান্দাহার হইতে কাবুলে তুলিয়। লইয়। গেলেন। কিন্তু কিছু- 

তেই তিনি তাহার কনঝ্ঠ ভ্রাত| সাহসজার ঈর্ধাদৃষ্টি এড়াইতে পারিলেন 

ন1। সুগ্স। উ!হাকে সিংহাসনচাত করিলেন,তপ্ত লৌভ্শল'ক। দ্বার! চক্ষুন্থ়্ 
বিদ্ধ করিলেন এবং এক নিভৃত কক্ষে বন্দ) করিয়া রাখিলেন! কিন্তু যে 

'অ।শায় আশ্বস্ত হইয়া তিনি এত করিলেন, তাহাতে কোন ফল হইল ন1। 
অনেক অনুসন্ধান হইল কিন্তু কোহিনূর কোথাও খু'জিয়! পাওয়।! গেপ না। 

ভখন সঞক্জেই মনে করিল হয়ত সাহজ্জামান হীরকখানি নষ্ট করিয় 

ফেলিয়াছে, নতুবা! পৃথিবী হইতে কোহিনুর এইবার গিরকাপের জন্য 
অপস্ত হইল। আর তাহ! পুনঃ প্রণ্ড হইবার মাশ! নাই। 

ও। এই প্রধদ্ধটি ইংরাজী'তে ভীমুক্ত রাপাপথাপ বন্দোপাধ্যায়) ধি এ মহাশর রয়ল 
এসিয়াটিক সোসাইটির 'মসয়ার* নামক পতিকার় প্রকাশ করিতে.ছন। তান 
অনুগ্রহে আমব। ইহ প্রাপ্ত হুইর! “&তিহাপিক চি'অর* পাঠকবর্গের জন্ক অনুবাদ 
কর!ইয়। দিলাম। 



১৬৪ «তিহা!সক চিত্র। 

সাহাজামান যে নিভৃত কারাগৃহে আবদ্ধ ছিলেন, কারাধ্যক্ষ একদন 

সেই কারাবাস পর্যাবেক্ষণ করিতে যান। প্রাচীরে হন্ত লাগায়, চ্ 

কাটিয়া অবিরল ধারায় রক্ত পতিত হইতে থাকে । হস্তক্ষত হইবার 

কারণ কি, ভালরূপে নির্দেশ করিতে গিয়া! দেখিতে পান, প্রাচীরে অতি 

তীক্ষ ও হুচ্যগ্র উজ্জ্বল কোনও দ্রবা রহিয়াছে। উহা প্রথমে সাহার 

ভগ্র মুধার প্রস্তরথণ্ড বলিয়া সন্দেহ হয়। কিন্তু সামান্ত প্রস্তর খণ্ড 'অত 

দীপ্রিবিশিষ্ট নহে, বিবেচনা করিয়া তিনি প্রাচীর খনন করিতে লাগিলেন । 

যাহা তিনি প্রথমে সামান্ত ভগ্র প্রস্তর খণ্ড বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, 

তাহা শেষে মহামুলা কোহিনুর বলিয়! গ্রমাণিত হইল । কোঠিনুর 

সাহ হুজার হন্ডে পতিত না হয়, এজন্ত সাহ জামান উহা গুপ্ত ভাবে 

প্রাচীরে প্রোথিত করিয়! রাখিয়াছিলেন । | 

যাহ! হউক সাহ সুজ! এ মমূল্য রত্বের অধীশ্বর হয়া অবধি প্র 

দিন, কি রাজ দরবারে * কি ভ্রমণ সময়ে, সর্বত্র সকল সময়েই বক্ষো- 

পরি ধারণ করিতেন। কিন্ছু মনুষ্যের চিরদিন সমান মায় না, 'হাহার 

দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়!, *ৎকনিষ্ঠ শাহ মহুমুদ গাহাকে রাজাচ্যুত করেন 

এন তন্ধ অবস্থায় বন্দী করিয়া রাখেন । কোন প্রকারে সাহ সুজ প্লা- 

য়ন করিয়া ভারতবর্ষে আশরঃলইলেন 11 9১৮১২ খুঃ অবে সাহ স্থজা 

সামান্য সংখাক সৈন্তা ইয়া পেশওয়ার ও মুহতান অধিকার করিতে 

ষাইয়া, বন্দী অবস্থায় ততত্য শাসক আটা মহম্মদের নিকট প্রেরিত 

হুইলেন। 

এঈ সময়ে বীরকেশবী হণজিৎসিংহ পঞ্জাবে রাজত্ব করিজ্েছিলেম 

অনন্টোপায় হইয়! সাঁহ স্ুজীর পরিবারবর্গ রণঙ্গিতের রাজধানীতে আশ্রয় 

গ্রহ” কারলেন। রণজিত সিংহ সাদরে এই পবিবারমগ্ডলীকে অভার্থনা 

*:1210081175601৩ 

+51901813 [ি2100165 2710 [২60০0116000 01 217 1100180 00151. 



কোঠিনুর। ১৬৫ 

করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কাবুলের মন্ত্রী ফতে খান কাশ্মীর 

অধিকার ও আট! মহম্মৰকে সমুচিত দণ্ড দিবার মানসে, রণপিতের 

সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহার সাহাধা প্রার্থনা! করিলেন। রুণজিৎ সিংহ 

তদনুসারে সাহসী সুদক্ষ সেনাপতি মাখন ডাদের অধীন বহুল সৈন্য 

প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে সাহ সুক্জার পত্বী অকুবেগম রণজিংকে 

বণিলেন যে, তাহার স্বামীকে কাশ্মীর হইতে কারামুক্ত করিয়া আনিলে, 

তাহাকে কোহিনুর প্রদান করিবেন। ১৮১৩ খুঃ অনেঃ ফেব্রুয়ারি 

মানে কাশ্ীর অধিকৃত ও আট! মহম্মদ বিদূরিত হইল। মাখন টা 
এই বিজয়ের পর সাহ সুজাকে কারামুক্ত করিয়া, পত্বীর সহিত তাহাকে 

লাহোরে লইয়া! আমিলেন। সাহ সুজা আনীত হইলে রণজিৎ সিংহ 

দেওয়ান মতিরাম, ফকির আজিজ উদ্দিন প্রভৃতি বিশ্বস্ত রাজ কর্মচারি- 

গরণকে অকু বেগমের নিকট £প্ররণ করিলেন। সাহ ম্থজা বিপদ মুক্ত 

হইয়া! কোহিনূর দিতে ইচ্ছ। করিলেন না তিনি ইহাদের হস্তে পীতবর্ণের 

এক বৃহৎ পৃথুরাজ মণি দিয় বলিলেন, ইহাই কোহিনূর তাহার! 

এই মণি রণজিত সিংহের নিকট আনয়ন করিল, রণজিৎ রত্ুকারগণের 

নিকট ইহ প্রক্কত কোহিনূর নহে জ্ঞাত হইয়।, সাহ সুজার__আচরণে 

অত্যন্ত কুপিত হইজেন। তিনি এই পৃথুখাঞ্জ মণি হস্তগত করিয়া, 

সাহন্ুজার নিকট হইতে কোহিনুর আদায় করিতে যত্ববান্ হইলেন। 
যণিও সাহ স্ুঙ্জা সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্তগত ছিলেন, তথাপি তিনি এই 
গ্রতিশ্রীতি রক্ষা করাইবার নিমিত্ত, কোন প্রকার নিষ্ঠ,র আচরণ 

করিলেন না।* প্রাসাদ মধ্যে কেবলমাত্র প্রহরী রক্ষিত এক কক্ষ সা 
হৃজার জন্ত নির্দি্উ হইল। 

সাহ সুজার নিকট কোহিনুর ন। পাওয়ায় পুনরায় অকু বেগমের 

* 00) 2196০5171156010 ০ 075 91075 ০1, 1, 02051697179 803 295 



১৬৬ গ্রতিহ।পিক চিত্র । 

নিকট লোক প্রেরণ কর! হইল। তিনি বলিলেন$ কোহিনুর কোণায় 

আছে কিছুই জানেন না। কিন্তুরণজিৎ সিংহ সহজে ছাড়িবার লেক 

ছিলেন না। তিন জ্্রীলোকদিগকে নানা প্রকার অত্যাচার ও অব- 

মাননায় ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । এই সকল সংবাদ সাহ সুজা 

কর্ণে পৌছিল। মহারাজ রণঞ্জিৎ পিংহ কারাগারে সাক্ষাৎ করিলে 

সাহ সবুজ! তাঁহাকে মিত্র বলিয়। সম্বোধন করিলেন। পূর্ব বন্ধুত। আরও 
দ়ভাবে স্থাপিত হইল; এবং উহার চিহুস্বরূপ উভয়ে উ্কীষ পরিবর্তন 

করিলেন । সাছ সুজ! «পজিতের হস্তে কোহিনূর অর্পণ করিলেন। 

রণজিৎ সাহ স্ুজার ভরণপোধণার্থ, পঞ্জাবে তাহাকে বাৎসরিক পঞ্চাশ 

সহশ্র টাক। মায়ের জাইগীণ প্রদান করিলেন, এবং কাবুল অ্ধগার 

করিতে সুজার সাহায্য করিবেন বপিয়! প্রতিশ্রুত হইলেন ।* 

রণজিৎ নিংহ এই মহামূলা রত অধিকার করিয়া, ইহার প্রকৃত মূল্য 

নিশ্চক়ভাবে' জাঁনিবার জন্ত অকু বেগমের নিকট লোক প্রেরণ করেন। 

বেগম উক্ত ব্যক্তিকে বলিলেন যে, উহার মূল্য এক প্রকার নথে। 
উহ! বিভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইতে পারে। এই মণির মূল্য সম্বন্ধে, 
তিনি তাহার পূর্ব পুরুষগণের মুখে এইরূপ শুনিয়াছিলেন। কোন 

বলবান যুবক) পাচখানি প্রশ্তর লইয়া, উর্ধে ও চতুষ্পার্শে নিক্ষেপ করিলে 
উহা যতখানি জায়গ! জুড়িয়৷ পড়িবে, তৎস্থানব্যাপী, আসরফি, জহুরৎ 

ও মণিমাণিক্যের স্ত.পই উহার প্রকৃত মুল্য। কেহ কেহ বপিয়াছেন, 

ইহাও এই মণির প্রকৃত মুল্য নহে। পুর্বে বলা হইয়াছে, জনৈক 
বিখ্যাত জছুরীর মত যে, ইহার মূল্য পৃথিবীস্থ দেশ সমুহের একদিনের 
ব্যয়ের অর্ধেকেরও অধিক। কিন্তু তাহার মতে ইহার যথার্থ মূল্য “পঁচ- 

জুতি” অথাৎ বলবানের নিকট ছূর্বধলের বশ্ততা শ্বীকার। এই মুল্যেই 
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কোহনুর । ১৬৭ 

বর মণি আফগানগণের হস্তগত হয়, এবং এই মূল্যেই উহা! পরিশেষে, 
মহারাজের হস্তগত হইয়াছে ।* 

শিখ নরপতির অধিকারে আনিয়া এই হীরকখণ্ড প্রথমতঃ তাহার 

বাহুতে ঝাজুম্বরূপ ব্যবহৃত হুইল। চারি পাচ বৎসর এইরূপ ব্যবহৃত 

হইবার পর, ইহ মহারাজের উষ্ণীষের শিরপেচে নিবিষ্ট হইল। এক 

বৎসর কাল পরে রণঞ্জিৎমিংহ পুনরাক্ম ইহ! বাজুক্পে ব্যবহার করিতে 

লাগিপেন। ১৮০৮ খুঃ অঃ মাননীয় অনবরণ সাহেব রণ'জৎ পিংহের 

নিকট কোহিনূর দেখিয়, উহার আকৃতি ও পরিমাণ সম্বন্ধে এইরূপ 
পিখিয়া গিয়াছেন। “এই অঠি জুন্দর হীপ্লকখণ্ড দৈর্ধে্য দেড় ইথি», 

প্রান্তে এক ইঞ্চির উপর, এবং গভীরতায় অন্ধ ইঞ্চি হইবে। ইহার 

গঠন ডিশ্বের ন্যায়; ইহ। বাজুতে সন্নিবিষ্ট ও ইহ।র ছুই পার্খে আরও 

ডইখানি হীরক আছে। গাহ।ণের পরিমাণ ইহার অর্ধেক হইবে। 

কোহিনুরের মূল্য প্রায় ভিন কোটি টাকা) ইহা আত উজ্জরণ এবং 
কোন প্রকার দেষযুক্ত নহে।* 1 

১৮৩৯ খুঃ অন্দে যখন তিনি মৃত্যুশয্যয় শায়িত, তখন তাহার 

অমাত্যবর্গ ধীরকথণ্ড ৬জগন্নাথ দেবের গ্রপাদ্পন্মে দান করিতে পরা" 

মর্শ দেন। কারণ তাহ। হইলে দেবতা প্রদন্ন হইয়া, তাহাকে সে 

যাত্রা! রক্ষ1 করিবেন এবং দীর্ঘজীবন দাঁন কাঁরবেন। এ জীবনে যদিও 

তিনি কোন পার্থিব ইষ্ট ল।ত না! করেন, তথাপি দেবোদেস্রে দানহেতু, 

তাহার পরলোকের উপকার হইবে এবং ইষ্টব্েবত। তাহার এই বিশাল 
রাজত্ব অঞ্ষু্ন রাখিবেন। রণজিতের মৃত্যা ময় উপস্থিত; তিনি কিছুই 

স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিলেন ন1। কেবল মাত্র একটু শির নত 

করিলেন। তাহ! হইতে বুঝ! গেল যে, রণজিৎ নম্মতি দান করিলেন 
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১৬৮ প্রতি হ।সিক চিন্র। 

কিন্ত তীয় কোষাধাক্ষ, রাজার লিখিত আজ ন| পাগুয়ায়, কোহিনূর 

দিতে মন্বীকুত হইলেন। লিখিত আজ্ঞ। প্রস্তত হইবার পূর্বেই, রণঞ্জিং 

সিংহ 'মানবলীলা সংবরণ করপিলেন। সুতরাং কোহিনুর আর জগন্নাথ 

দেবের মন্দিরে পাঠান হইল না. রাজকীপ্ন ধনগারে রক্ষিত হইল।* 

লর্ড হার্ডিগ্র শেবাওয়ানে শিখগণকে পরাজিত করিয়া নগরে 'অব- 

স্থান কালীন, এই মণি দেখিয়। চমতকৃত হইয়।ছিলেন। পারিষদবর্গ ও 

কর্মচারীগণ এই হীরকখণ্ড সবিস্ময়ে দেখিলে পর, মহামনা হাডিঞ্জ 

দলিপের হস্তে নিজে পর।ইয়া দেন। কিন্তু তাহার পরবর্তী অভিভাবক 

কোহিনুর খানি এই রক্ষাধীন বালকের হস্তগত করেন। 1 

ইহার কিছুর্দিন পরেই শিখ ও ইংরাজ সেনার ভয়ানক সঙ্বর্ধ হয়। 

যুদ্ধাবসানে 'দলিপ সিং পঞ্জাবের শধীশ্বর বলিয়া স্থির হ্টল। তিনি 

কোহিনূর খানি, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে দিতে স্বীকৃত হইলেন। লড' 
ডা।লহৌলী এই বভুমূল্য হীরকখণ্ড, দুইজন বিশ্বস্ত ইংরাজ কর্মচারীর 

তত্বাবধানে ইংলগেশ্বরীর নিকট বিলাতে পাঠাইয়। দেন। এতকাল 

পরে ভারতের চির-গৌরব রাঁজলক্ষ্ী ভারতের অহ্ক ছাড়িয়া শ্বেতদ্বীপের 

গৌরব বৃদ্ধি করিতে চলিল। 

মহারাজ দ্লীপ সিংহের ইংলগ বাস কালে মহারাণী ভিক্টোরয়ার 

স্বামী প্রিন্স আলবার্ট একদ!| তাহার প্রতিমূর্তি গ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন । 

তাহার শিক্ষক লেগিন সাহেবের পত্রী এই সময়ে একদিন বকিংহাম, 

প্রাসাদে উপস্থিত ছিলেন। রাণী ভিক্টোরিয়া! লেডি লেগিনকে নিস্ৃতে 

* এই সময়ের জুলাই মাসের [77109 ০6 11019 বঙ্গেন যে, রণজিতের নিজের 

ইচ্ছা থাক! সন্বেও তাহার পুত্র ও অমাত্য বর্গ তাহাকে উহ! ৮ জগন্নাথ দেবকে দান 

করিতে দেন নাই। 
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কো হুনূর। ১৬৭. 

জিজ্ঞাসা] করিলেন “মহারাজ কি কোহিনূর সম্বন্ধে কথন কোন কথ! 
উত্থাপন বা ইহার নিমিত্ত ছঃখ প্রকাশ করেন ।১ 
ভারতেশ্বরী তাহার পর বলিলেন যে, তিনি স্বয়ং 

এখন এ বিষয় দপিপেষ নিকট উত্থাপন করেন নাই।' 

এবং দলিপের সম্মুথে এই হীরক'ভূষিত হইতেও তিনি লজ্জাবো' 

করেন। বিবি লেগিন বলিলেন যে, বিলাতে আগমন অবদি মহারাজ 

কথন এ বিষয়ের কথ! উথাপন করেন নাই। ভারতবর্ষে এ 

বিষষের পুনঃ পুনঃ তিনি আন্দোলন করিতেন । ইহা শুনিয়া মহারাণী 

ভিক্টোরিয়! বিবি লেগিনকে বলিলেন, “এইবারে দলীপের প্রাসাদে 

আদিবার পৃর্বে-_তিন্নি যেন অনুসন্ধান করেন, মহারাজ কোহিনুর 

দেখিতে অভিলাষী কি ন11” আরও বপিলেন "এসন্বদ্ধে মহারাজ-_ 

যাহ] বলেন তৎসমুদায় স্মরণ র|থিয়। অ।মায় বলিও।”” বিবি লেগিন 

ইংলগ্ডেশ্বরীর এই আদেশে আনন্দিত হইলেন ন1। কারণ বিবি 

লেগিন ও তাহার স্বামী কোহিনুধ সম্বদ্ধে দলিপের মনোভাব বিলক্ষণ 
অবগত ছিলেন। দপিপ এবিষয়ে তাহাদের নিকট কিছুই গোপন 

করেন নাই। তাহারা বিলক্ষণ জানিঙ্েন যে, মহারাজ দলিপ দি'হ 

কোছিনূরকে, কেবল এক অমৃপ্যরত্র বলিয়া! বহুমান্ত কারতেন এরূপ 

নঠে, কিন্ক তাহার অপরাপর ভারতীর গণের হ্যায় এই ধারণ! ছিল 

যে, কোহিনুর যাহার অধিকারে থাকে সেই বাক্তিই ভারতীয় নরপতি 

গণের মধ্যে শ্রেঠ । স্থতরাং দলিপ এই মণি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় 

যে কতদূর ছুঃখিত ছিলেন তাহা সহজেই অনু'খত হইতে পারে। সেই 

নিমিত্ত বিবি লেগিন এ সম্বন্ধে মহারাজকে কোন কথ! জিজ্ঞাস! 

করিতে অনিচ্ছুক ছ্িিলেন। আর ইংলগ্ডেশ্বরীর আদেশামুলারে দলিপ 

নিংহ এ সম্বন্ধে যাহ। বলিবেন--তৎসমুদায় তাহার সমীপে জ্ঞাত করিতে 

ছুটবে এনিমিত বিধি লেগিন আরও শঙ্কত হইলেন। সেষাহা হউক 

দলিপসিংস্থ ও 

কোহিনুর । 



নিও ধঁতিহাদিক [চন্র। 

রাজ আজ্ঞ। প্রতিপালন করিতে হইবে । স্থষোগমত দলিপের নিকট 

এবিষয়ের প্রস্তাবনা! করিতে বিবি লেগিন কৃতসংকল্প হইলেন | রাঁজ- 

প্রাপাদে যাইবার পূর্বদিবদে দলিপ ও বিবি লেগিন রিচমণ্ড পার্কে 
অশ্বারোহণে পর্যাটন করিতেছেন, এমন সময়ে বিবি লেগিন দ্লিপকে 

প্িজ্ঞাসা করিলেন “আপনি কি কোহিনুর পুনরায় দেখিতে ইচ্ছ! 

করেন?” সোংকঠে বিবি লেগিন প্রশ্নের প্রত্যুত্তর অপেক্ষা করিতে 

লাগিলেন। দলিপমিংহ কিয়ৎকাঁল চিত্ত! করিয়৷ বলিলেন, “ই, আমি 

পুনরায় একবার হস্তে ধারণ করিতে ইচ্ছা করি। যখন সন্ধির বিধান।- 

মুনারে এই হীরক ইংলগ্েশ্বরীকে অর্গণ করা হয়, তখন আঙি শিশু 

ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে যাহা করিতেছি তাহা বুঝিবার আমার বয়স হুই- 

যাছে।” দঁলিপের এই উত্তর শ্রংণে লেডি লেগিন নিশ্চিন্ত হইলেন ।* 

পর দিনস দলিপ ও লেডি লেগিন ইংলগ্ডেখরীর প্রাসাদে গমন 

করিলেন। চিত্রকর দপিপকে 'লইয়! রাজগুহের এক পার্খে আপনার 

কার্ষে নিযুক্ত রহিয়!ছেন, এমন সময়ে ইংলগ্েশ্বরী লেডি লেগিনের 

মুখে দলিপের কোহিনুর মন্বন্দে আভমত আগ্ভোপাস্ত অবগত 

হইয়।, তৎক্ষণাৎ কোহিনুর আনয়নে আদেশ করিলেন। কিয়ৎকাল 

পরে দ্বারদেশে বুল রক্ষক কোহিনুর সমভিব্যাছারে উপস্থিত হইল। 

দলিপ [সিংহ ইহার বিন্দু বিষগ কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি 

সুবুহৎ রাঁজগুহের অপর পার্ষে চিত্রকরের সনিধানে অন্য মনে স্থিরভাবে 

উপবিষ্ট ছিলেন। এদিকে মহারাণী ভিট্টোরিঘা কোহিনুর হস্তে লইয়! 

ধীরে ধীরে দলিপ সিংহের নিকট উপস্থিত হইলেন, দলিপ সিংহ 

আশ্চর্ান্থিত ও চমকিত হহয়া কোহিনুর হস্তে লইলেন। ইংলগ্েশ্বরী 
দ্লিপকে জিজ্ঞাসা] করিলেন,_“আপনি কি ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম 

হইয়াছে বিবেচনা করিতেছেন , ইহ! কি আপনি চিনিতে পারেন ?%” 

* 5110 10170 12517) 300 1১191191812 [09109 17717 0.০.336-7 



কোহিনূর । ১৭১ 

পরিবর্তিত-আঙ্কারে খোদ্দিত কোহিনুর দেখিবামাত্র চেন1, দলিপের পক্ষে 

অদস্তব ছিল বটে, কিন্তু ইহার স্ু্যাগ্রভ জ্যোতিঃ দেখিয়া বোধ হইল যে, 
“আলোক গিরি” ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে। দলিপলোত্হ্কে ও 

সোতকগে বহুকালের পর কাহার এই রত্ব দেখিয়া, উহা! উত্তমর্ূপ 

দেখিবার নিমিত্ত গবাক্ষের নিকট আলোকে লইয়া গেলেন। তথায় 

উপস্থিত বাক্তি মাত্রেই, দপিপের তৎকাপান অন্তগুট মনোভাব, তাহার 

আননে প্রতিফলিত দেখিল। কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ ক!ঃয়! দলিপ বণিলেন, 

পুর্ব্বাপেক্ষা ইহার জ্যোতি বর্ধিত ও আয়তন নান হইয়াছে। এবং 

ইংলগডেশ্বরীকে অভিবাদন করতঃ নআ্রভবে তাহার করে উহ! প্রশ্যপণ 

করিয়া, শান্তভাবে চিত্রকরের সম্মুখে গিয়! উপবিষ্ট হইলেন। * 

পৃবেই কথিত হইয়াছে যে, ১৮৫০ সালে ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 

প্রেসিডেন্ট বাহাদুর কোহিনূর মারাণী ভিন্টোরিয়াকে উপহার রূপ দান 
করেন, এবং লর্ড ডালহোসী কর্তৃক উহ! ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়। ইংলগ্ডে 

পৌছিলে দেখা গেল উহার ওজন ১৮৬ ক্য'রেট অর্থৎ ৩৭৪ রতি । 

১৮৫১ খৃঃ অং প্যারী নগরে যে একটি বিশ্বদর্শিনী মেল! হয় তাহাতেও 

কোহিনুর প্রদর্শিত হইয়াছিল তখনও উঠার প্রত্ূপ ওজন ছিল। বাবর 

ব'লয়াছেন ফে,ইহার ওজন ৮ মিষ খাল। কিন্তু আওরঙ্গজেব হীরক খণ্ডে 

সমমায়তন ও সুদৃ্ করিবার জন্ত ভহুরীদের হস্তে সমর্পণ করেন। 

তাহাদের মজ্ঞতাবশতঃ হউক 'অগবা, অসৎ অভিপ্রায়ের দরুণই হউক 

কোহিনুরের আয়তন অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। মহারাণী ভিক্টে- 

রিয়ার শ্ব।মী 61000600150 /১1)6% কোহিনুরের অসম'নত। 

দুরীকরণার্থ 517 10810 7316/5167 এর নিকট পরামশ জিজ্ঞ।সা 

করেন। তিনি বলিলেন কোহিনূরের শায়তন হাস না করিয়া কোন 

ক 1:60. 96106191 [9601515 ওযা 09856 81007765৩56 ৮০1, 1. 0579 



১৭২ এঁতিহাসিক চিত্র 

প্রকারেই উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে। [৩9৪৭ 0936৮ ০1 

£115067901) এই ছুরূহ কার্যোর ভার গ্রহণ করিলেন। চতুরশ্ব ক্ষমতা - 

যুক্ত কোন বিশাল শাণ যন্্ব এই উদ্দেগ্তে ব্যবহৃত হইয়াছিল। [বন্ধ 

হাতে বিপরীত ফল হইগ কোহিনুরের কোন প্রকার শ্রীবৃদ্ধি না হুইয়! 
বরং উহার আয্পতন ভাল হইয়া গেল। এই কার্ষে প্রায় ১২* হাজার 
টাকা বায় হয়। কোঠিনূরের বর্তমান ওজন ১৬ ক]ারাট, কোহিনূর 
এখন ৮+1005017 025019 এ রক্ষিত আছে, এখং ইহার প্রতিকৃতি 

কিকাভার যাছঘরে (7)0561117 ) দেখিতে পাওয়| যায়। 

ফরাসী পরিরাজক 77856707101 ইহার যে আরুতি দেখিয়! বিবরণ 

লিখিয়া যান, তাহ! কোহিনুর অপেক্ষা আয়তনে অত্যন্ত ভারী । এজন 

অনেকে বিশ্বাম করেন যে, কোহিনুর দুইথানি, একথানি নহে। 

এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইবার অন্ত কারণ এই যে, কোহিনূরের সমতল 

নিয়্ভাগ দেখিলেই বোধ হয়, ইভ! দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে । স্থতরাং অনেকের 

ধারণ। যে, 90101 1)1717010 নামে যে স্ুবিখাত মণি রুষিয়ার সমাটের 

কিরীটে সন্পিবিষ্ট আছে, তাহা কোহছিনূরের 'অপর অর্ধ, অধুন। অলফই 

পৃথিবী মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হীরক, ইহার ওঞ্জন ১৯৪১ ক্যারাট.।. 

এই মণির নিম্নভাগও সমতল, ও দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে বলিষ। বোধ হপ্ন।' 

এজন্য সহজেই অনুমান কর! যায় যে,এই ছুইখণ্ড হীরক কোন দেবমুত্তির, 

চক্ষুতে প্রোথিত ছিল। হিন্দুজাতি যাহা মৃলাবান্,এবং যাহ! স্থন্টর সকলই 

দেবোন্দেহে দান করিয়। থাকে । সুতরাং এই ধারণ! একবারে অলীক 

বলিয়! বিশ্বাস হয় ন|। প্রবাদ যে, একজন ফরাসা ইহ! অপহরণ, 

করিয়! পলায়ন করে। অন্য মতে ইহা নাদির সাহের হস্তগত হয়। 

কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর একজন আর্েনিয়। দেশীয় বণিক উহ! লাভ 

করেন। উক্ত বণিক আমষ্টারডাম গমন করিলে ১৭৭২ থু; অঃ এই 
মণি কোণ্ট অলক কের করিয়া রুষিয়ার বিখাত সায্রাজী ক]থরিণকে 



পৌগ্ বর্ধনের অবস্থান। ১৭৩ 

৯৯)*০* পৌতগ্ডে বিক্রয় করেন। * জঙ্রীগণ অন্মান করেন বে 01191 

আর কোরিনূর একখানি হীরকের বিভিন্ন অংশ মাত্র । 

সে যাহ। হউক, কোছিনূরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে 
আমরা দেখিতে পাই যে,ভারতশ্রাজলক্মী যখনই যাহার শস্কশ(য়িনী হয়ে 

কোহিনূরও তাহার আয়ত্ব হয়। বাবর, নাদির পাহ,. রণাজৎ দিংহ, সকলে 
এই প্রকারে কোহিনূরের অধীশ্বর হইয়াছেন। কোহিনুরের সহিত ভারত- 

বর্ষের ইন্ডিহাযের চির-সন্বদ্ধ। এখন কোহিনুর ইংলগ্েশবরের সম্পত্তি। 
আমর! প্রার্থন৷ করি, তিনি ধেন পুরুযানুক্রমে এই অমূলা রত ধারণ 

করিয়। নিজের ও ভারতের গরিম| বৃদ্ধি করিতে পারেন। 

পৌগু বর্ধনের অবস্থান । 
শ্রদ্ধেয় এতিহাপিক চিত্র-মম্পাদক মহাশগ যথার্থই লিখিয়াছেন, 

“বর্তমান এতিহাসিকদিগের মধ্যে পক্ষ সমর্থনের দোষটা ও দেখ! যাই- 

তেছে। তাহারা শ্াধীন মত প্রকাশের সময় মাপন পক্ষ সমর্থনে এব্ধপ 

বাগ্র হন যে, শাহাতে অনেক স্থলে মত্যেব গোপন ঘটিতেছে। আমা- 

দের মতে নিরপেক্ষতায়ই এতিহাপিকের ধর্ম। ভাব-প্রবণতায় অন্ভি- 
ভূ হইলে এতিহাসিক আপনার ধর্ম রক্ষা করিতে পারেন কি ন। 

সনেহ। সেইকন্য এরতিহাপিকগণের নিকট "আমাদের অনুরোধ ষে, 
ক্টাহারা নিরপেক্ষ ভংবে যদি স্বাধীন মত প্রচার করেন, তাহা হইলে 

তাহাদের মত আদরণীয় হইবে 1” 1 দৃষ্টান্ত স্বরূপ পৌও বর্ধনের অনস্থান 
লইয়া ঘে অগ্যায় পক্ষপাতিত্ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহার 

*:027090190০0412 31100217152, 

+ বতিহাসিক চিত্র ১৩১৭; ্যেষ্ঠ সংখ্য।। 



: ৭8 এতিহামিক চিত্র । 

উল্লেখ করা যাইতে পারে। যাহার! মালদহের পাুয়াকে পৌগু,বন 

বলেন, ভাহার! “জবরদস্তি করিয়াই বলেন -কোন প্রমাণ তাহার! 

দিতে পারেন না! এইরূপ জেদপের বশে সতোর অপলাপ কারিলে, কেবগ 

ইতিহাসের নছে-মাতৃভূমি যেকি ক্ষাত কর! হয়, স্থির চিত্তে তাভ!- 

দিগকে হহ1 ভাবয়। দেখিতে মন্ুরোধ করি। 

আমাদের মতে বগুড়|! জেপার মহাস্থান নামক স্থানই প্রাচীন পৌও,- 

বন্ধন নগপী। পৌগও্,বদ্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে আমর। এ পর্য্যস্ত যে কিছু 

প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পিথিত হইতেছে । এক্ষণে তব! 

ন্রমদ্ধায়ী স্থধী পাঠকবুন্দ সত্যাসতা বিচার করিবেন। 

করঠোয়া মাহাম্সে লিখিত আছে,_- 

«করতো য়ে স্দা নংরে সরিতশ্রেষ্ঠে স্থবিশ্রোতে । 

পৌগুণন্ প্রাবযমে নিত)ং পাপং হর করোদ্তুবে 

ইহ| হইতে বুঝা যায় পৌওগু,ক্ষে্র করতোয়া টে অবস্থিত। এবং 
গধানতঃ পৌগুগণ করতোয়া! তটেই বাম করিত। 

আবার.__ 

“বারাণস্তাং কুকক্ষেত্রে যতৎপুণাং রাছুদশনে | 

শিলাদ্বীপং সমাসাগ্য তচ্চ কোটিগুণং ভবেৎ ॥ ৩৫। 

পৌঁষে বা মাঘমাসে বা যদি সোমযুতা কুহুঃ। 
বাতিপাত্তেন যোগেন কোটি কোটি গুণং ভবেৎ ॥ ৩৬ 

চাপা:ক্র মূলসংযুক্ধে বদি সোমধুত। কুহ্ঃ | 

£ নাঁরায়ণীতি বিব্য।তা ত্রিকোটি কুলমুদ্ধরেৎ॥ 

এই শ্িলাদীপ যেখানে ও পৌষ-নারায়ণী স্থান যেখানে হইয়া থাকে, 
সেই স্থানকেই তিন্দুগণ পৌও,ক্ষেত্র বনি মানি আপিতেছেন। বল! 

বাহ, বগুড়া জেলার করতোয়া-তীরবস্তী মহাস্থান-নামক স্থানেই বখ্যান্ত 

পৌধনারায়ণী শান হইয়া আসিতেছে । পৌধষনারায়মী যোগের সময় 
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(বিন স্থানের লক্ষ লক্ষ পোক মাসয়া মহাগ্কানের স্কন্দ গোবিন্দের 

মধানত্রী শিল! দ্বীপে স্নান করিয়। পবিত্র হইয়া! যান, ইহ! সর্দজন বিদদত। 

এই স্কন্দ গোবিন্দের মধ্যবস্তী শিলাদ্বীপকে মুক্তক্ষেত্র এবং পৌপগু,বদ্ধন 

বপা হইয়াছে । যথা, 

“হ্বন্দগোবিন্দয়োর্্ধধ্যে ভূমি সংস্কতবেদিকা | 
ঠ সা রঃ সঃ 

বেদীমধ্যেহপিতে। ঘৃপঃ সংশ্লেষাৎ বদ্ধতে নৃণাম্। 

গোবিন্দম গুপাৎ পুর্বং কুণ্ডং বিষুবিনিশ্মিতং ॥ 

ন্দমণ্ডপ বায়বো সছ! বামশ্রু চানহুত। | 

সঃ সঃ ন্ কঃ 

আগ্যং ভুবো ভবনং কক্ষ্য সপাদ্ন বিপ্রেঃ হন্বাদিদেবতা। 

বিুবল 5দশিলাদিদেলৈরধ্যাসি তং করজলাদু বিছু 

পাপং ভ্রীপৌগু,বদ্ধন পুরং শিরদ। ন্মা ম|৮ 

পৌগু,দদ্নের 'মহাস্থাদ নান তেন হইল করতোয়!-নমাহাম্সোর 

নিয়ত শ্রোকগুলি হইতে টি পারা যাইবে। 

“নুলগোবিনকেন্াধ্যে গ্ুপা বারাণসী পণী। 

তত্রারোহণন।রেন নরো! নারায়ণো ভিবেছি। 

পঞ্চক্রাশমিদং ক্ষেত্রং সমস্থাৎ পরিবীভিতৎ | 

তদন্তরতমেতত, ক্রোশ মাত্রং মছেখরী। 

অ.তগুহ্তমং ক্ষের বহাত্তে ভাগবে মুনিঃ ॥ 

পশোজ্ঞ নং কথনতি গৃঠস্তর্থৃছে ভাত চুড়ো_ 

দৈর্ঘাহেমী শটিতনুরভির্যি বৃদ্ধি; শিলাস্ছিঃ | 

থেবুলত্র নকণতি ফণী ছিম্বরো জীইলোকঃ। 

কৃপে! দ্বীপঃ কনকপতনং নৌ ওক্ে.এই হত 91 
প্রোচ্চ! ভূমিরভবতি তরুণঃ ন্নানতঃ কামকুণ্ডে 



১৭৬ এঠিহা(সিক চিএ। 

ভোগে! যজ্তে। ভ্রমণ নটনং তত্র বাক্যং হি বেদঃ 

ইং রামো রচয়তি পদং লক্ষণান্রানবিংশ শুক্মাৎ 

সকল জগতাং শীমহাস্থানমেতৎ ॥ 

ওারশুরাম এই উনবিংশ লক্ষণ রঙন। করিয়াছেন )--সেই জহ/ই 
জগৎ মধ্যে এ স্থান মহাস্থান দামে খ্যাত ও শ্রেষ্ঠ। ॥ 

ফল কথা করতোয়া মাহাগ্স্য পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বগুড়া জেলা 

করতোয়া তীরব্তী ধর্তমাণ মহাস্থানই প্রাচান পৌগু, বর্ধন । | 
শান্স ব্যতীত আমাদের অগ্ঠ কফি প্রমাণ আছে দেখা যাউক। অন্- 

মুযন্-চয়উ, খৃষ্টান ৬২৯ হইতে ৫৪৫ অব পর্য/স্ত ভারত পর্যটন করেন। 

ইনি চম্পা বা ভাগলপুর হইতে অনুযুন চারি শত লি পূর্বদিকে গমন 

কাঁরন্জা কজন্গলা (বৌদ্ধ পাল গ্রন্থোল্লিখত এতৎসন্সিকটবন্তী একটি 
্থান। 1. 1২. 45. 9. 7004, 1১1).86-88) নামক স্থানে উপস্থিত ঘন? 

কজঙ্গলা এক্ষণে বরাজমহল বাঁপয়া প্রাতপন্ন হইয়াছে । এই কঙ্জছল। 

হইতে পূর্ন দিকে গিঘ' ৪ গঙ্গা পার হইয়! প্রায় ছয় শত লিগমন করিয়। 

পৌও্.বদ্ধনে উপনীত হন। 

প্রসিদ প্রহ্তত্ব বিদু কানিংটাস 4৮710172190267] 50০5৫ 01 

[17012 রঙে [পণিয়ছেন ষে,। “এই বিবরণ রাঁজম্হল হইতে ম্হাস্থানের 

দূরত্বের সহিত ঠিক্ [সায়া যায়। 

,' অন্-যুধ্ধন্ চয়ডের বিবয্ধণ হইতে আরও জানা যায় যে, পৌগু,বদ্ধনের 
ছুই ক্রোশ পশ্চিমে “গগনম্পর্ণা চূড়া বিশাস্বত 'পোশ-পো” সঙ্ঘারামের 
নিকট অশোক রাজ শিশ্সিত আপ ও স্থবুৎ বোধিনব্ মুক্তি সমন্থিত একটি 

বৌদ্ধবিহার দশন করিয়াছিপেন।” মহাস্থানের প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চিমে 

অবাঞ্ছতত “বহার” নামক স্থানে এহ স্তুপ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়! 

ক্যানিংহাম অনুমান করেন। ক্যানিংহাম বলেন, “বিহারে ৭০০ ফিট 

দীর্ঘ ও ৬০* |ফট প্রপস্ত একটি গ্রবাও ভগ্ন ইষ্টকের স্তুপ দৃষ্ট হয়। 
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কিঞ্চিৎ উত্তর পুর্বে প্রায় তিন পোয়া মাইল দুরে “বিহার গ্রাম অবস্থৃত। 
এবং তাহা! হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে 'ভান্বিহার+ গ্রাম । এই গ্রামের 

সম্মুথে এবং ইহার পশ্চিমে ত্রিশ ফিট উচ্চ অত্যন্ত নিবিড় জঙ্গলাকার্ণ 
একটি প্রকাণ্ড স্ত,প আছে। গ্রামা লোকের সহায়তায় আমি এই স্ত,ণে 

উঠিগাছিলাম এবং উঠিয়! দেখিলাম যে, ইহা একটি বৃহৎ ইষ্টকের স্তুপ। 
বহার অনতিদুরে উত্তর দিকে একটী দ্বিতীয় স্তুপ লক্ষিত হয়। এই স্তুপ- 
টির উপরে থোদিত ইষ্টকে নির্মিত একটি মন্দিরের ভগ্রাবপেষ দৃ্ট হয়। 
মারও উত্তরে গেলে এক অতি নির্খল তড়াগে উপনীত হওয়া যায়। 

ই্ঠার নাম “শোশ্গ দীঘী*” বা রাজ শশাঙ্কের দীঘী। অন্.যুন্-চয়ঙ, 
বণিত প্রাচীন রাঞ্ধানী পৌঁগবদ্ধনের অন্বেষণে আমার প্রাগুক্ত প্রদেশ 
“শনের অগ্ঠতম উদ্দেস্ত ছিল। মহাস্থান শব্দের তাৎপয্যার্থ “রাজধানী ।» 

উক্ত অর্থ বিচারে মহাস্থানই ষে প্রাচীন পৌগ্,বর্ধন ইহা আমি মনে মনে 

একরপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম। বিশেষ অন্-যুক্নন্-চয়ঙ. উক্ত রাজধানীর 
চারি মাইল দুরে অবস্থিত 'পো-শি-পে।” নামে একটি মঠের উল্লেখ করিয়! 
গিয়াছেন। মহাস্থান হইতে বিহারের ব্যবধানও ঠিক এই চারি মাইল। 

কিন্ত যখন বিহার গ্রামে পহুছিয়! “ভাম্থবিহ!র” গ্রামের নাম শুনিলাম, 

উক্ত গ্রামকে পরিব্রাজক বরণিত পো-শি-পো! বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিতে এখন 

আর আমার কোন দ্বিধা থাকিল না। এই চীন আখ্যাটিকে জুলিয়ন 
'বাশ'রূপে অনুবাদ করেন। বাণ্পের সাধারণ অর্থ ব্যতিরেকে উক্ত 

শবে লৌহও বুঝাইতে পারে; কিন্ত আমার ধারণ! নামটির "ভানু, 

অর্থাৎ সুর্ধ্যের সহিত সম্বন্ধ আছে, এবং ভানু বলিতে সমুজ্জল অর্থাৎ 

নুর্য্য কিরণোস্তাসিত মঠ ইহাই বুঝায়। ভাস্ু শবটি ভাম্বত শবকেও 

হন্ব করিয়! প্রাপ্ত হওয়! যাইতে পারে। সংস্কৃত ভান্বত শকের অর্থ 
উজ্জল, চাকচিকাশালী। *** 

এখানে পরিস্রাজক অন্-বুদ্ধন্ঠচন্নও, অতি উচ্চ ভিন্তির উপরে স্থ!(পিত 

৯২ 
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এবং গগনস্পর্শী চুড়া-সমন্থি হ বিরাট বিহার না মঠ দেখিয়াছিলেন। সেই 
সময় উক্ত মঠ অন্ন সাতশত ভিক্ষু কর্তৃক অধিকৃত ছিল। এষ্ট বৌ 

সন্না।দিগণ সর্দদ1 “মহায়ন গ্রন্থ পাঠে বৃত থাকিতেন এবং লব্ষ-প্রচি 

পুত মগুলী পূর্বাঞ্চল হইতে অনুক্ষণ এই মঠে শান্জালোৌচনার নিমি॥ 

আগমন করিষ্নে। বর্ণিত মঠের কিয়দ্দরেই মহারাজ অশোকের নির্শিত 

স্তপ বর্তমান আছে। ইহ।র পার্খে ই বুদ্ধদেব দেবগণের নিকট শান্তরের মণ্ম 

বাখা। কগিয়াছিলেন। বুদ্ধের চারিজন শেষ অনতার এই স্থানেই বুদের 

ধর্ম ব্যাখা! করিয়। চিরবিশ্বাম লাভ করেন । ইহাদিগের পদচিহ্ন এখন 

বর্জমান থাকিয়। পৌগু,খটে বৌদ্ধের প্রাধান্য বিঘোষণ করিতেছে 

শেষোক্ত স্থান হইতে কিঞ্চিৎদূরে গবলোকতেশ্বরের মৃত্তি সমন্বিত একটি 

মন্দির ছিল। | 

এক্ষণে আমার বন্ব্য এই যে, উপরোক্ত প্রতোকটি তন্ম্যের গ্রতিত- 

স্বরূপ [কছু না কিছু ভগ্রাবশেষ অগ্তাপিও বিহারে বর্তমান আছে। 

বিহার গ্রামের বৃহৎ স.পটিকেই আমি পরিব্রাজক বর্ণিত বৃহৎ মঠ বলিয়া 
সেনাক্ত করিতে চাই । ইহার দক্ষিণাংশ উত্তরাংশ হইতে অনেক উচ্চ 

এবং এই দক্ষিণাংপেই আমি মঠ স্থাশিত করিব। ইঙ্ুকের প্রাচীরগুলি 

জমিৰারের আবাস নিন্দীণের অন্য খনন করিয়। গওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু 

বর্তমানে সে সমস্ত খাত পড়িয়৷ আছে, তদ্দৃষ্টে উক্ত প্রাচীরের অস্তিত 

সখন্ধে নিঃনংশয় হওয়। বায়। এই ইঞ্টকে আর একটি পুরাতন বাড়ী 

এবং ছুইটি মসজিদ নির্সিত হইয়াছে বলিয়া জনশ্রত। *** 
ভাম্থবিহারে অগ্ঠাপিও ৩* ফিট উচ্চ পাক! গাঁথনির স্তপটিকে 

আমি অশোক-নির্িত স্তপ ব লয়া অবধারিত করিতে চাছি। রি 

শ্তপের পুর্ববধিকে একটি বৃহত দার্ঘি আছে। স্তপের উত্তরে ষে ভগ্ন 

মৃন্দরটি মাছে, সেইটিই অবলোকিতেশ্বরের মন্দির। ইহার অভ্যস্তরটি 
অতি ক্ষুদ্র ১৩৮১১ কিন্তু ইহার প্রাচীর গুলির ঘনতায় ৪ ফিট এবং 



পৌগু,বদ্ধনের অবস্থান। ১৭৯ 

এতছৃপরি উত্তর দক্ষিণে ১০৪ ফিট দীর্ঘ এবং ৬৪ ফিট প্রস্থ একটি প্রকাণ্ড 
বেনী "মাছে! স্তুপের দক্ষিণ দিক্ দিয়! এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে 
তয়। * ক? % 

পাঠক ! লক্ষ্য করিবেন, ক্যানিং হামের /৮0108001921621 ৪175০ 

')0 1701 গ্রন্থে করতোয়! মাহায্মের নাম পর্যন্ত দৃষ্ট হয় না। ইহাতে 

অনুমান হয় তিনি এ গ্রন্থ দেখিতে পান নাই, অথচ করতো য়! 

মাহাত্ব্যোক্ত বচনের সহিত উক্ত প্রত্বতত্বর্ণবদের অনুমান বেশ মিলিয়। 
গিয়াছে । তিনি কেবল অন্-যুয়ন্-চয়ঙের বর্ণনার সহিত স্থান মিলাইতে 

গেয়াই মহাস্থানকে পৌগু.বদ্ধন বলিয়! জানিতে পারিয়াছেন। 

অনু-যুক্নন-চয়উ. পৌগু,বদ্ধন হইতে 'ক-লো-ওু” নামে একটি বিশাল 

নদী পার হইয়া কামরূপে গমন করেন। ক-লে!-গ যে করতোয়! সে 

বিষয়ে সন্দেছ করিবার কি আছে? * 

তারপর তঙ.যুব (1 91)8-91)0 ) মতে পুগুবদ্ধন কামরূপ হইতে 
১২০০ লি দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। তডংযু কথিত এই দুরত্ব কামরূপ 
হইতে মহাস্থানের সহিত মিলিয়! যায়। 

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, খৃষ্টান সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরাধি- 

পতি জয়াপীড় ছন্মবেশে পৌগু,বদ্ধনে আগমন করেন। তিনি পৌগ্ু- 
বঙ্ধনস্থ কাত্তিকেয়-মন্দিরে দেবনর্ভকী কমলার নৃতাকল! দর্শনে মুগ্ধ 
এবং তাহার প্রণর-পাশে আবদ্ধ হুইয়াছিলেন । 

এই কার্তিকেয়-মন্দিরই যে মহাস্থান-স্থিত এবং করতোঁয়- 

মাহাত্যেক্ত স্কন্দদেবের মন্দির তাহাতে সন্দেহ নাই | মহাস্থানে স্কন্দ 

ও গোবিন্দের স্থান ছুইটি, ছইটি অশ্বখ বৃক্ষ দ্বার! অগ্ভাপিও চিন্তিত 

হইয়া আছে। অন্পদিন হুইল মছা'ানের নেই স্বন্দনামে খ্যাত শপ 

* রঙ্গপুর সাহিতা-পরিষৎ-পত্রিক।য় প্রথম বর্ষে লেখক কর্তৃক করতোপ্নার হি 
ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। 



১৮০ প্রতিহাঁপিক চিত্র। 

খনন করায় করতোয়। পর্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তর সোপান এবং মন্দির-ভিত্তি 

বহির্গত হইয়াছে । এবং কাঁরুকার্ধা-খচিত বছ গ্রস্তর থণ্ড করতোয়, 

তীরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। 

লঘু ভারতে লিখিত আছে ষে, মানসিংহ কামরূপ হইতে প্রত্যাবুর 

হইবার সময় স্কন্দ ও গোবিন্দ তীর্থ দর্শন করিয়। যান। কথিত আছে, 

তিনি মহাস্থীনের অনেক লুপ্ততীর্থ আবিষ্কার করিয়! ছিলেন । 

*সাহ স্থলতানের সমকালীয় মুসলমানগণ দ্বারা যাবতীয় দেবদেবীগণ 

বিনষ্ট হুওয়ায় এইক্ষণ পৌষনারায়ণী ধোগে প্র সকল দেবদেবীর 

আনন অতি ক্রেশে যাত্রীগণ নির্ণয় করিয়া লইয়া পৃজার্দি করিয়। 

থাকে 1৮ 

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, জয়াদিত্য গঙ্গাতীরে সৈম্তগণকে 

বিদায় দিয়! ছদ্মবেশে গৌগু,বদ্ধন নগরে উপস্থিত হন। এই জয়়াদিত্যের 
পৌগু,বর্ধন আগমন বার্তা পৌগু। বর্ধন নগরীর কেহই জানিতে 
পারে নাই । পরিশেষে জয়াদিত্যের নামান্কিত পত্তিত্ত কেঘ,র দৃষ্টে সকলেই 
কাশ্ীরাধিপের আগমন বার্ত। জানিয়াছিলেন। 

গঙ্গ। নদী যদি পৌপ্ু.বর্ধনের নিকটবর্তী হইত, তাহ! হইলে অপর 
একজন স্বাধীন রাজার সৈম্তসামস্ত রাজধানীর এত নিকটে আসিল ও 

বিদায় হইয়া গেল, অথচ নগরবাপী কেহই জানিল না, ইহাও বি 

সম্ভবে ? ইহাতে বরং ইছাই প্রতিপন্ন হয় যে, পৌগু.ব্ধন নগর গঙ্গাতীর 

হইতে দূরে ছিল; সুতরাং দুরত্ব নিবন্ধন পৌগু,বদ্ধনবানী কাহারও 

জয়াদিতোর আগমন জানিবার সুবিধা হয় নাই। গঙ্গা নাকি পূর্বে 

মালদহ পাওুয্ার অতি নিকট দিয়। প্রবাহিত হইত। ম্থতরাং ইছ' 

হইতেও বুঝা যায় যে, পৌগু,বর্ধন গঙ্গাতীরবর্তী পাওয়ার না হুইয় 
কিছু দুরে স্থিত মহাস্থানই হওয়! সুঙ্গত। 

মহাস্থান যে পরগণার অন্তর্গত, গে পরগণাটির নাম ““শীলবর্ষ” চলিৎ 



পৌগু,বর্ধনের অবস্থান । ১৮১ 

কথায় “শেলবর্ষ” বলে । করতোয়া মাহাস্মের শীলছ্বীপই বর্তমানে শীলবর্ষ 

নামে অভিহিত হইতেছে বোধ হয়। 

কোন অপরিজ্ঞাত বা সমভৃমি প্রান্তরে আমরা পৌও, বর্থনের স্থান 
নির্দেশ করিলেও সন্দেহের কারণ থাকিত বটে, কিন্তু প্রমাণগুলি ব্যতীত 

মহাস্থানে যে সকল ধ্বংসাঁৰশেষ এখনও বর্তমনি আছে,/তাহ! দেখিলেই 
'বশ্বাস হইবে ৫, মহাস্থান কি প্রাচীনত্বে, কি বিশালতায়, কি সমৃদ্ধিতে 

করূপ 'অলঙ্কৃত ছিল! মহাস্থানের সেই পাহাড় সদৃশ উচ্চ এবং পরিখা” 

বেষ্টিত গড়, ৫1৬ মাইল ব্যাগী অসংখ্য অট্রালিকার ভগ্ন ইষ্কগ্রথিত 

জপথ, নগর-বেষ্টনীবৎ৮ মাইল দীর্ঘ এবং উচ্চ জাঙ্গাল (লোকে সচরাচর 

এামের জাঙ্গাল বলে) এই সকল দেখিক্স! স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়। 

ঠায়! ইহা কতকালের কোন্ বিশাল রমণীয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ ? 
না জানি ইহ। কতই সৌন্দফ্যের আগার ছিল ! 

ঞ্ক রতোয়া-মাহাজআ্য) ক্যানিংহাম ব্যতীত সেতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত, 

এগু ভারত, এবং গ্রাম্য প্রাচীন কবিতা প্রভৃতি স্থানীয় ইতিহাস 

গলতেও মহাস্থানকেই পৌগু,বর্ধন বলির] বর্ণিত হইয়াছে । এমন কি 

গামরা বাল্যকাল হইতেই মহাস্থান যে পৌগুক্ষেত্র তাহা বুদ্ধগণের 

মুখে শুনিয়া আসিতেছি। ম্থতরাং মহাত্বানকেই পৌগু.বর্ধন বলিয়! 

ামাদের দৃঢ় ধারণ। এক্ষণে প্রত্থতববিদ্গণ ইহার বিচার করুন। এই 

পার্থন। | 

শরীহরগোপাল দাস কু । 



১৮২ ধতিহাপিক চিত্র । 

ইশাখ। ও সোণাবিৰি 
ইশ।খ|। আজ আমার “অনন্ত মুভূর্ত” ৷ কখনও ভাবি নাই যে 

জীবনে এমন ছুরাশার ম্বপ্প সফল হইবে। জানিতাম ন! যে, সিদ্ধি 

মুর্তিমতী হইয়া অন্তরের একাগ্র সাধন! পুর্ণ করে। ভক্তের ব্যাকুল পুজায় 
ইষ্টদেবী আপনি আসিয়! বর প্রা হন, হিন্দুর এ কথায় আজ প্রতায় হয়। 

সোণামণি। আমি আপনার বন্দিনী মাত্র । 

ইশ! । তবে তাই হউক । আজ আপন সৌভাগার্দেবীকে গোলাপ- 

শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছি । এই গর্ব এই মুখ রাখিবার স্থান নাই। 

জানন। আমার মত কোন সমাট সৌভাগাশালী? এস তবে চিত্রিতা- 

হরিণি, এই প্রেমোগ্ভান অপেক্ষা করিতেছে? 

সোণ । আপনার ভাষা মার্জিত বটে। 

ইশা । ন! দেবি, আমার অন্তরের কথা জানাইবার শক্তি নাহ” 

বোধ হয় হৃদয়ের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিবার মানবেরই ভাষা নাই। 

জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্য কবিহৃদয়ের ক্ষীণ প্রতিধবান মাত্র । গিরিকন্দর- 

বধ, চক্করোচ্ছবাসিত জলরাশির হায় হৃদয়ের উন্মত্ত উচ্ছধাস এন 

সীমাবদ্ধ ভাষায় আপনাকে বাক্ত করিতে পারে না। তার চিরনির্দিষ্ট 

সীমার মধ্যেই থাকিতে হয়। গভীরধার ভাষ! বৃঝি নীরবতা । তোমার 
নিটুর আবরণ মুক্ত কর, আর মেঘলুকায়িত পূর্ণ শশীর হ্যায় হাদয় 

আবৃত করিও ন1। একবার পুষ্পমণ্ডিতা উধার মুক্ত গগনতলে 

আপনার নন্দনরশ্মি স্ষ,রিত কর। অন্ধকার প্রাসাদ এরূপ জোোতিতে 

জলিয়! উঠুক। প্রতি বৃক্ষলত! তার পুষ্প-পাত্র শিশির-নুরায় ভরিয়। 

তোমাকে উপহার দিবে | বিহঙগম কমকণে মঙ্গলারতি বাজাইয়! তোমারই 
অভ্যর্থন। করিবে । এস দেবি, এই ্বর্ণরাজ্য এ স্থুবর্ণপ্রতিমারই জঙ্ত! 

অপেক্ষা করতেছে। 



ইশাখ। ও সোণাবিরি। ১৮৩ 

সোগা । আমি কাফের। 

ইশা । বেশ, ত| আর থাকিবে না, পবিত্র ইম্লাম ধশম্ম তোমার 

জন্গ প্রসারিত আছে, সে কাহাকেও গ্রহণ করিতে দত্বণা করে না। 

মোস্লেমের হৃদয় হিন্দুর ন্যায় সক্ীর্ণ নহে, সে বিৎন্মীকে প্রেমভরে 

মাঁপন সম্প্রনায়ে টানিয়। লইতে পারে। তার বিদ্বেষ 'আছে সত্য, কিন্ত 

বেমহম্মপদের পর্ত্র নাম স্মরণ করে, ০সে মোস্লেমের প্রেমের পাত্র। 

ন্দুর স্ায সে আপন ধর্শ-লিগ্দ, অভ্যাগত্তকে দ্বণায় সমাঙ্গের এক প্রান্তে 

ফেলিয়! রাখে না। মার বুঝিনা, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে 

এমন দ্বার চক্ষে কেন দেখে? একই মানুষ, একই ঈশ্বর, একই ভক্তি, 

কেবল পন্থ। বিভিন মাত্র । 

সোণা। হইতে পারে, কিন্তু আমি বিধবা । ষদি5চ আমার বিবাহিত 
জীবনের কথ! বহুকাপের দৃ্ স্বপ্নের ছায়ার মত মনে পড়ে, তথাপি 

মামি হিন্দু, তথাপি বিধবা! বোধ হয় এই ছুই শব্দই আমার মুখে 
উচ্চা:রত হইয়! তীব্র উপহাসের ধ্বনিত হইতেছে। 

ইশা । বুঝিনা, দেবি, এই অনুতাপের কি কারণ? ইস্লাম ধরে 

(বিধবাবিবাহ শীস্ত্রসঙ্গত। মোস্লেম বুঝিতে পারে না যে, দৈব- 

বিড়ম্বনায় একবার ছুর্দশ। ঘটিলে মানুষ কেন তাহা দূর করিতে চেষ্ট! 

করিবে না। একটা হুর্ঘটনাকেই কেন চিরদিন অৃষ্টের অভিশাপ বাঁলয়। 

গ্রহণ করিবে? সে বুঝিতে পারে না যে, জোর করিয়া একটী জীবন 

শিক্ষল করিগে, কি নৈতিক উন্নতি বা ধর্মের উদ্দেশ্য সাধিত হয়? 

চাঁরত্-গৌরব বা পবিত্রতা স্বাধীন প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে, পোক- 

শালনের মুখাপেক্ষী নয় । তবে স্বেচ্ছাচারিত! ও অমঙ্গল নিবারণের ভন্তে 

দণ্ডের আব্শ্তক, কিন্তু এক্ষেত্রেও কি প্রয়োজন ? বিধব! বিবাহ কি এমন 

অমঙ্গলকর? বালিক। বিধবা হইয়াছে বপিয়া তার আশা ন! থাকিতে 

পারে, কিন্ত আকাজ্ষাও কি ফুরাইয়াছে ? তার কি রক্তমাংসের দুর্বলতা 
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নাই? তবেযে ইচ্ছ! করিয়া ব্রহ্ষচর্যয অবলম্বন করে তার অন্ত কথা । 

বৃদ্ধ বিপত্বীক বিবাহ করিতে পারে, বিধব! বালিকা বিবাহ পাপ? 

সেনারী হইয়া জন্ময়াছে বলিয়ই তার যত অপরাধ? এ তোমাদের 

কি শাস্ত্র? 

সোণ!। বোধ হয় পুরুষ উহার রচয়িতা তাই । কিন্ব। হয়তো 

পূর্ববের জন্মের কর্মফল নতুবা কোন পাপে এদগু? 

ইশা । এ সাস্তবন ছুর্ববলস্চেতার। মানুষ পৃর্ববঙ্গন্মাজ্জ্রিত কর্ম্মফলের 
যন্ত্রচালিত পুতুল নয়, তবে তার ভাল মন্দ, পাপ পুণ্যের প্রশংস! বা! নিন্দ। 

থাকিত না। মানুষ স্বাধীন তবে প্রকৃতির অনস্ত নিয়মাধীন। মানুষ 

চিরদিনই প্রকৃতির কোপ কটাক্ষ হতে আপনাকে রক্ষা করিতে বাস্ত, 

কিন্তু এ বিষয়ে হিন্দু উদাসীন কেন? 

সোগা। জানি না। শুনিয়াছি. বিধবাৰিবাহ বিস্ু শান্স-বিরুদ্ধ নহে, 

তবে সম।জ-বিরুদ্ধ বটে। বৌধ হয় অমঙ্গলাকর বলিয়াই নিষদ্ধ। 

ইশা । হইতে পারে এই প্রথায় বন্ধ ঝালিক1 চিরকুমারী থাকিবে, 

হত থাস্ত অপেক্ষ! লোক সংখ্যা বাড়িতে পারে, কিন্তু মকলেরই বিবাহ 

করিতে হইবে এ নিয়ম কেন? যে জীবনযুদ্ধে উপযুক্ত,তারই সম্ভতি থাকা 
আবশ্তক, 'মার তারই সম্তভত থাকে । অন্ধ, মুক বা রোগাক্রাস্ত! কুমারী 

তাপেক্ষা! আমার মতে স্বাস্থ্য শক্তিশালী বিধবার বিবাহ হওয়! কর্তিব্য। 

সোণা। আমি অত কথ বুঝিনা, আমি ব্রদ্মচর্যয কি তাও 

জানিনা । শৈশবাবধি ভোগ বিলাসের মধ্যেই শিক্ষ। পাইয়।ছি, এক 

দিনে সে শিক্ষ! ভুলিতে পারি ন। আর যখন শুনিলাম আমার জীবন 

চিরদিনের জন্ত 'নিষ্ষল হইয়াছে, তখন হইতে এ পধ্যস্ত চতুর্দিকে 
বিলাসের চিত্রই দেখিয়াছি । লজ্জাহীনার অপরাধ ক্ষমা করুন। 



মোগল মাআন্যের অন্তবিপ্রব। ১৮৫. 

দী 

মোগল সাম্রাজ্যের অন্তবিপ্লব | 
/ পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

সম্রাট সাহাঁজাহানের পুক্রগণের মধ্যে সুলতান সুজাই সর্বাগ্রে যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন | সুলতান সুজা পশ্বর্ধ'শালিনী ধনৈশ্র্যাসম্পর়। 

বঙ্গভূমির অধিপতি হই যে অতুল ধ্ররর্যোর 
অধিকারী হুইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ কি? এদিকে 

ঠাহার লোকবলেরও অভাব ছিল ন|। পুর্বে উল্লেধ করিয়াছি যে, 
নমাটু সকাশে পারস্ত দেশবাসী অমাত্যবর্গের বথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। 
সুজ। স্বীয় ধর্মমত প:রবর্তন করায় এই সকল অমাতাবর্গ মমধর্মম( বলক্ী 

স্বজাকে নান! প্রকারে সাহাধ্য করিতেন । ধনজন-গর্ববিত ম্থুলতান 

স্রজাও ইহাদের শক্তির উপর নির্ভর করিয়! প্রবল উদ্যমে আগ্রার দিকে 

অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও চতুর্দিকে মিথা। জনরব রাষ্্র করিয়। দিলেন 

বে, সম্রাট. সাহাজাহান দার! কর্তৃক হত হইয়াছেন বলিয়া! তিনি তাহার 

প্রতিবিধানার্থ রাজধানীতে গমন করিতেছেন । 

ক্রমে এ সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইল। তিনি দারার অভিপ্রায় 

ন্রনারে সুলতান সুজার গতি রোধ্র৫ধে তাহাকে এক পত্র প্রেরণ 

করিলেন। কথিত আছে বৃদ্ধ বাদসাহ উক্ত পজে 

হজার নিকট পা তাহার শরীরের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া 
রী পন্নও  তীহাকে বঙ্গদেশে প্রত্যাবত্ত হইতে আবেশ করির! 
০ ছ্িলেন। সুজ! কিন্ত তাহার আগ্রাস্থিত বন্ধুবান্ধব- 

গণের প্রেরিত গুপ্তচর প্রমুখাৎ সম্রাটের প্রকৃত শারীরিক অবস্থা অবগত 

হওতঃ তাহার আদেশ প্রতিপালন করিতে অসম্মত হইয়া তাহার নিকট 

/এই মর্ে লিপি প্রেরণ করলেন যে, তিনি সম্রাট এখনও জীবিত আছেন 

জার আগ্র। যাত্র। | 
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কিনা ও প্রেরিত পত্র ইাহারই হস্ত লিখিত কিনা সে বিষয়ে তাহার 

বিশেষ সন্দেহে আছে। এমতাবস্থায় তিনি আগ্রা আগমন পূর্ববক 

সম্রাটের পদ-চুম্বন ও স্বকর্ণে তাহার আদেশ অবণ করিয়। চক্ষু কর্ণের 

বিবাদ ভঞ্জনের জন্য একাস্ত ব্যাকুল হইয়াছেন । 

এদিকে গুরঙগ্গজেব দাক্ষিণাত্যে সমর-সজ্জীয় প্রবৃত্ত হইশেন। স্ুজার 

হ্যায় তিনি অতুল ধনশালী ব! অসাধারণ জনবলে 

বলীয়ান ন। হইলেও তাঁহার অসামান্য তীক্ষ কুটবুদ্ধি 

তাহার অভীষঈটলাভের সাহায্য করিয়াছিল। তিনি 

ভ্রাতা মুরাদ বক্সের অতুল সাহম ও তাহার প্রকৃত 

বাঁধ্যবন্তার বিষয় পূর্ব হ্ইাতেই অবগত ছলেন। এক্ষণে তাহাকে 

হম্তগত করিবার জন্য সবিশেষ যত্ববান হইলেন | তজ্জন্য ওরঙ্গজেব 

তাহ।কে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে, প্রতি অক্ষরে 

অক্ষরে তাহার বিষয় বুদ্ধির তীক্ষতা ও প্রবঞ্চনার পরিচয় পাওয়া 

গেলেও সরল-বুদ্গি মুরাদ পে পত্রের মন্দ উদঘাটন করিতে সমর্থ হইলেন 

ন|। মুরাদ বুঝিলেন-_ও্রঙ্গজেবের লিপি-কথা থার্ঘ। যথার্থই বুঝি 

ফকির ওরজজেবের বিবয়-পালসা নাই, মুরাদের প্রতি তাহার অকৃত্রিম 

ভালবাসাঁই তাহাকে মুরাদের জন্ত অলিধারণে উদ্ভত কর/ইয়াছে। তিনি 

পত্র পাঠে আরও অবগত হইলেন যে, দার! (বিধন্মা, সুজ! ধর্ম ত্যাগী, পবিজ্ত 

মোগল-সিংহাসনে ইহারা কেহ আরোহণ করেন ধন্মাতআা ওরঙঈগজেবের 

ইহ! অভিগ্রেত নহে । বিশেষতঃ মুরাদের অদম্য সাহদ সর্ধবজন-বিদ্দিত। 

সমস্ত ভারতবর্ষ তজ্জগ্ তাহার পক্ষপাতী, মোগল দরবার শাহার দিকে 

আশার নেত্রে চাহিয়া রহিক্াছে। তাই ওরঙ্গজেন তাহার সমস্ত সঞ্চিত 

অর্থ ও তাহার অধীনস্থ সৈনিক বৃন্দ দ্বার! তাঁকে সাহায্য করিতে প্রস্তত। 

তিনি একবার সিংহাসনে উপবেশন করিঙেই, ওরঙগজেবের আনন্দের 

সীম! থাকিবে না, তিনি তখন অনায়াসে কোন নির্জন প্রদেশে গদন। 

ওরঙনজেবের সমরসজ্জ। 

ও মুরাদের নিকট পত্র 

প্রেরণ। 
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করিয়া ভগবানের আরাধনায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে 

সমর্থ হইবেন। 

প্রবর্চক ওরঙজেব শুধু এইরূপ পত্র প্রেরণ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন 
না। মুরাদের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পত্রসহ লক্ষাধিক মুদ্রা সাহাকে 

প্রেরণ করিলেন ও সত্বর স্ুরাট ছুর্গ আক্রমণ করিয় 

তথাকাঁর ধনরত্ব লু্ন করিবার জন্য তাহাকে উপদেশ 

দিলেন। মুর্খ মুরাদ “বিষকুত্ত পয়োমুখ* ভ্রাতার এই চাতুরী জালে আবদ্ধ 

হইলেন এবং তাহার উপদেশান্ুযায়ী কার্ষো গ্রবৃত্ত হইলেন। 

ওরঙজেবের এই সুদীর্ঘ পত্র ও তাহার প্রেরিত অর্থের সংবাদ কতক 

পরিমাণে মুরাদের উপকার সাধন করিয়াছিল তাঁহাদের উভয় ভ্রাতা 

এইরূপ সম্মিলনের সংবাদ অবগত হইয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যোদ্ধাগণ মুরাদের 

সহিত সম্মিলিত হইতে লাগিল। ধনকুবের ৭ণিকগণ তাহাকে আর অর্থ 

সাহায্য করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতে লাগিলেন না। তিনিও 

হার অধীনস্থ কর্মচারী ও পক্ষাশ্িত ব্যক্তিগণকে নানারূপ ভবিষ্যৎ 

আশার বাণীতে উতসাহান্বিত করিতে লাগিলেন 1 একইরূপে উহার যে 

অর্থ ও সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল, তিনি তন্মধ্য 

হইতে ত্রিসহস্র সৈগ্ভ, আববাস নামক জনৈক 

সমর-নিপূণ কর্মচারীর অধিনায়ক স্থরাট হ্র্গ 

অধিকার করিবার জন্ত প্রেরণ করিলেন । ওরগগজেবের উদ্দেশ্ত কিয়ৎ 

পরিমাণে সাধিত হইল। তিনি মুরাদের হৃদয় সম্পূর্ণকূপে আধিকার করিতে 

সমর্থ হইলেন। 

অতঃপর তিনি তাহার হিতাকাজ্জী সুহৃদ মীরজুমলার হাদয় 

অধিকার করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন। পাঠক 
মীরজুষলার নিকট 

উরঙ্গজেবের ছুই পুত্রের অবগত আছেন মীরজুমলা সম্রাট, সাহাজাহানের 

গমন । নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, সুচতুর গুরঙ্গ' 

মুরাদকে অর্থ প্রনান। 

সুয়াট দুর্গ অধিকারার্থে 

লোক প্রেরণ। 



১৮৮ এঁতিহাসিক চিন্র। 

জেবের সহিত মিশিত হইবেন না এবং তজ্জন্য তাহাকে তাহার 

সীপুত্র যুবরাজ দারার নিকট আবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল। ওর়ঙ্গজেব 

তাহার পুত্র সুলতান মহম্মপ্কে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। 

মীরভুমল! দারার ভয়ে ভীত এবং স্ত্রীপুত্রগণের অনিষ্টের আশঙ্কা 
করিয়৷ ওরজজেবের সহিত সম্মিলনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। 

গুরঙ্গজেব কৌন বিষয়ে নিকুগ্ভম হইবার লোক ছিলেন না। তিনি 

পুনরায় তাহার ২য় পুত্র সুলতান মজমকে তীাঞার নিকট প্রেরণ 

করিলেন। মজম পিতৃপ্রদত্ত পত্র মীরজুমলার হস্তে গ্রদান করিলেন। 

পত্রে কত মাধুর্ধা, কত প্রেষ, কত প্রণয়-সম্তাষণ ছিল। মীরমুমল! 

আচরে আসিয়া মুহা ওরঙ্গজেবের সহিত সদৈন্যে দৌলতাবাদে সাক্ষাৎ 

করিলেন। ওরঙগজেবও ঠাছাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতে ক্রটা 

প্রদর্শন করিলেন ন৷ বরং পিতৃ সন্বোধনে ও গাঢ় মালিঙ্গনে তাহাকে 

আপ্যায়িত করিলেন । 

এইরূপে কতক সময় অতিবাহিত হইলে পর, ওরঙ্গজেব এক নির্জন 

কক্ষে বাইয়। মারজুমলার নিঞ্ট যাহ! প্রস্তাব করিলেন তাহাতে তিনি 

চমকিত «ইয্প| উঠিলেন। সেই সময়ে ওরনজেবের 

১ম ও ২য় পুত্র সশস্ত্রে মীরজুমলার পশ্চাতে দণ্তায়- 

মান ছিলেন তাহাদের ভীষণ ভ্রকুটা দর্শনে মীরভুমলাদ আর কিছুই 
বুঝিতে বাকি রছিপ না। তিনি বুঝিলেন স্বেচ্ছায় ওরঙ্গজেবের প্রস্তাবে 

সম্মত না হইলে তাহার প্রতি বল প্রয়োগেও ইহার! কৃষ্ঠিত হইবেন ন।। 

তিনি কতক ভয়ে কতক এরঙ্গজেবের ভবিষ্যত আপার বাণীতে মুগ্ধ 

হইয়! কতকট। স্ত্রীপুত্রের উষ্কার মানসে ৫স প্রস্তাবে সম্মত হইলেন! 

ওরঙ্গঞ্েবের হস্তে তাহাকে বন্দী হইতে হইল। তিনি সশস্ত্র গ্রহর'- 
বেষ্টিত হইয়। দৌলতাবাদ হর্গে প্ররিত হইলেন। সাহার ধন দৌলত, 

যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী গুরজজেবের হস্তগত হুইল্। ন্থলতান মহম্মদ ও 

মীরজুমলা। বন্দী । 



মোগল সামাঙ্গোর অন্তবিপ্রব। ১৮৯ 

ম্বলতান মর্জম তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিধুক্ত হ্টলেন। কথিত আছে- 

দারার হস্তে মীরজুমলার স্ত্ীপুত্রগণের নিপীড়ন আশঙ্কাতেই গুরক্গজেন এই 

অভিনয় করিয়াছিলেন । 
মুহ্র্ধমধ্যে মীরজুমলার এই অবরোধ বার্তা চতুর্দিকে রাষ্ী হইয়া 
রান পড়িল। মীরভুমলার সৈনাগণ ক্ষোভে, হুঃখে অধীর 

বিদ্রোছিতা ও. হইয়া! উঠিল। তীহারা ছূর্গ আক্রমণ পুর্বক মীরভুমলা 
বগ্তত। | উদ্ধার সাধনে কৃতদংকল্প হইল। ওরে গমাদ 

গণিলেন তাহার অধীনস্থ সৈনাগণ মীরজুমলার 

সৈনোর তুলনায় মুষ্টিমেয় বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। তিনি নিরুপায় 
হইয়া স্বয়ং পুত্রগণ সহ তাহার্দের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন | তাহাদিগকে 

নানারূপ প্রলোভন ও উপচৌকনাদি দারা বণীভূত করিয়া ফেলিলেন। 

মীরজুমলার অধীনস্থ সম্টের প্রেরিত সৈনচোণ পূর্বেই স্রাটের মিথ্যা 

মৃত্যু সংবাদে বিচলিত হইয়! পড়িয়াছিল এক্ষণে তাহাদের এই 'অপিনায়- 

কের অভাবে চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তাহারা কিংকর্তবা- 

বিমুঢ় হইয়1 পড়িল। অবশেষে ওুরঙ্গজেবের সঙ্গেহ ব্যবহারে ও তাহার 

প্রদত্ত উৎকোচ ও অগ্রিম বেতনে তীহারই অনুগত হইয়। পড়িল। 

এই সময়ে মুরাদ বকৃস কর্তৃক সুরা দুর্গের অধিকার সংবাদে 

ওয়ঙজেব আননে উৎফুল্ল হইলেন। তিনি তাহাকে হৃদয়ের গ্রীতি ও 

মীর জুমলার আন্নপূর্ব্িক ঘটন।! জ্ঞাপন করিয়া আগ্রার 

পথে তাহার সহিত সম্মিলিত হইতে উপদেশ দিলেন। 

মুরাদ অক্লান্ত পরিশ্রমে সুরা হর্গ অধিকার করিয়াও আশানুরূপ 

অর্থলাভে সমর্থ হইলেন ন!। সম্ভবতঃ ছর্গীধিপতি 

রানের বরো বিতি। তৎপুর্বেই ইহার অধিকাংশ অপসারিত করিয়া- 

০4 ছিলেন। মুরাদের সৈগ্ভগণ ধনলোভে স্রাট হুর্গ 

অধিকারে আগমন করিয়াছিল। তাহাদের পরিতুষ্ইির নিমিত্ত ছুর্ণাত্যন্তরে 

সরাট দুর্গ অধিকার। 

ভুর্গ।ধিকার হেতু 
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প্রাপ্ত ভাহার সমস্ত ধনরাশি ব্য়িত হইয়া গেল। তিনি-বভু পরিশ্রমে 
দীর্ঘক!লের চেষ্টায় দুর্গ অধিকার করিয়! আর্থক লাভবান না হইলেঃ 
তাঞার যশঃপ্রভা চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহার ওলন্দাজ 

সৈগ্ঠগণ ছর্গের প্রাচীর ও তাহার নিকটবন্তী একটা খনি উড়াইয়া 
দেওয়ায় সকলে বিশ্মিত ও ঝভ্তিত হইল। * 

মুরাদের সেনাপাত সাহা! আববাস তাহাকে এই সময়ে স্ুরাট পরিত্যাগ 

করিতে [নিষেধ করিলেন। তিনি বপিলেন,_-“ম্থচতুর 

ওরঙ্ঞ্জেবের প্রস্তাবে বিশ্বা স্থাপন ন1। করিয়া, 

তাহাকে গ্রীতিবাক্যে আশ্বাস প্রদ্দান পুর্ববক সম্রাটের 

মৃতু পর্যন্ত উক্ত ছৃর্গে অবস্থান করতঃ দাক্ষিণাত্যের প্রবেশ দ্বার ব্রমপুর 
অধিকার 1 করিয়। লওয়াই সঙ্গত। পরে ওরঙ্গজেৰ আগ্রা পৌছিলে 

চতুর্দিকের অবস্থা পর্য/বেক্ষণ পুর্র্বক সিংহাসন লাভে যড্রবান হওয়া 

সঙ্গত হইবে” কিন্তু মুরাদ 'উরগ্গঞ্জেবের চাতুরীতে এমনই মুগ্ধ হইয়া- 

ছিলেন যে তিনি সাহ। আব্বাসের প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া, বনপথে সত্বর 

গরঙগজেবের সহত আমাদাবাদে সম্মিপিত হইলেন। উভয়ে উভয়ের 

প্রতি যথোপযুক্ত শিষ্ট-ব্যবহার করিয়া উভয়ের গ্রীতিবদ্ধন করিতে 
লাগিলেন। ওরঙ্গজেব পুনরায় তাহাকে আশার বাণী শ্রবণ কর[ইলেন, 

পুনরায় তাহাকে সিংহাসন প্রদান করিবার জন্ঠ 
মুরাদের প্রতি 

উরক্গজেবের কপট গ্রাতিশ্রত হইলেন। এই সময়ে মুরাদের প্রতি 

সৌজন্ত প্রকাশ |. তাহার ব্যবহার বস্ততই শঠতাপূর্ণ ছিল। তিনি 
কি সব্নে কি নির্জনে সর্কাত্রই মুবাদকে সম্রাটোচিত সন্মনপ্রদর্শন 

সাহ। আব্বাসের 

পরামশ। 

* বার্ণির়ার বলেন-ভারতবধ, দুর্গ ঘ। হুর্গপ্রাচীর উড়াইর। দিবার পদ্ধতি অবগত 
ন। থাকার, জনসাধারণ এইরূপ বিস্মিত হইর়াছিলেন। 

1 বরমপুব হইতে সুরাট পধ্যন্ত বিস্তৃত ভূঙিথণ্ড তৎকালে বিশেষ সমৃদ্ধশালী 
ছিল এবং এ সকল স্থানে দুর্গ নিশ্বীণ করিয়। অবস্থান করিলে তাহ। জধিকার কর! 
শত্রগণের পক্ষে নিশ্চই ছুঃসাধা হইত। 
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ও হজরত (প্রভূ) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। গর্ধিত মুরাদ গোল- 

কৃগডাধিপতির প্রতি ওরঙ্গজেবের কপট বাবহারের বিষয় একেবারেই 

বিস্বত হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন। ওরঙ্গজেবের এই 

বাবারে সামান্ত মাএ্ও কপটভ1 নাই। হায়! লোভ ও স্বার্থ মানবের 

১ক্ষুকে এইরূপেই অন্ধ করিয়া! দেয়। মুরাদ বুঝিতে পারিলেন ন। 

যে, একট! সামান্ত ত্র্গ অধিকারের জন্য যিনি অতটা বাঙ! হইতে পারেন, 

মতট| কপটতার আশ্রক্ন গ্রহণ করিতে পৃারেন, এতবড় সাম্বাজোর লোভ 

সংববণ কর। তাঁহার পক্ষে অলন্ভব এনং তিনি নিশ্চয়ই ফকিরি গ্রহণ 

করিবার জন্ত জন্ম গ্রহণ করেন নাই । 

উভয়ের মিলিত সৈন্ত প্রবল উৎসাহে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইতে 

লাগিল। সম্রাট সাহাঞ্জাহান ও দার। একান্ত ভীত 

হইয়া পড়িণেন। বিশেষতঃ সাহাজাহান জানি- 

তেন মুরাদের বংরত্ব ও গুরঙ্গজেবের চতুরতার একত্র 

সম্মিলন হলে, যে অগ্নি প্রজ্থলিত হইতে পারে, তাহ নির্বাপিত করিবার 

ক্ষমতা মোগলসামাজ্ে কাহারও নাই। ঠিনি উভয় পুত্রকে স্ব স্ব স্থানে 

প্রত্যাবর্তন করিবার জগ্ত বার বার পত্র লিখিতে লাগিলেন, ভাহাদের 

সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিবার ভরদ। দিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা 

অন্তরূপ, তাহার! সে আদেশে কর্পাতও করিলেন ন। বরং সুজারস্তায় 

তাহার জীবনে সন্দেহ প্রকাশ পূর্ব্বক পত্রগুলি কৃত্রিম ও দারার চতুরতাঁ- 

যুলক বলিয়৷ প্রকাশ করিলেন এবং গন্দেহ ভঙ্জনার্থ সম্রাটের পদচুম্বন 

পূর্বক তাহার আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার জন্ত ব্যগ্রত! প্রদর্শন 

করিলেন। 

হতভাগা বুদ্ধ সম্রাটের জয়ের অবস্থা এই সময় কি শোচনীয়! 

তিনি স্বয়ং পীড়িত, পুত্রগণ ছবিনীত ও অবাধা, তাহাদের বিরুদ্ধে সমর 

ঘোষণা করিতে তাঁহার হ্বদয়ে যেন সুচীবিস্ববৎ বোধ হইতেছিল 

সাহাজাহ।নের পত্র 

ও তার প্রত্যুত্তর । 



১৯২ এতিহামিক চিত্র । 

কিন্তুকি করিবেন! জোষ্পুত্র দারা সহোদরদিগকে শাস্তি বিধানের 

জন্য কৃত-সংকল্প। সমস্ত সাম্রাজ্য এক্ষণে তাহারই ভস্তে, তিনিই সর্ধবময 

কর্তা; বাধ্য হইয়! সম্রাটকে যুদ্ধে অনুমোদন কাঁরতে হইল। ভারত. 

বর্ষের ইতিহাসে নুতন এক মধ্যায়ের নুত্রপাত হইল। 



ভা. ০. রও হাসার ভীত « রী 8 সই ত জপ 

ভু চরস্হারে, » জ জান ৪ রান 

সাজালালের দরগা । 

ব্রাণী জয়মতীর দীঘা। 
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এঁতিহাসিকের কর্তব্য-নির্দেশ 
সাধারণ পাঠকের! অনেক সময়েই ভুলিয়া যান যে, ইতিহাঁস-- 

ইতিহাস, তাহা পুরাণ-কথা বা ভক্তি-তত্ব নহে । ভক্তি একটি সুন্দর 

ভাব। সকল কার্যোর আদতে এই মহাভাঁব বিশেষরূপেই বিরাজ- 

মন। কোন বিষয়ে ভক্তি হইলে, তবে তাহাতে হস্তক্ষেপণ করা যাম। 
যাহাতে ভক্তি নাই, তেমন কার্য্যে প্রবৃত্তি কাহারও কোন. কালেই হন 

না। ভক্তি মানবকে কার্ষ্যে প্রবৃত্ত করে ও নিরত রাখে,--জ্ঞান তাহাকে 

চালনা করে। ভাক্ত ও জ্ঞানের সাহায্যেই কর্ম্ম সার্থক ও সুষ্ঠু হুইয়া 

উঠে। স্থতরাং একথা একরূপ স্বতঃসিম্ক যে, কর্ম কেব্প ভক্তিতত্ব নহে; 

তাহ! জ্ঞান দ্বারাও নিয়মিত। কর্্নকে বিশ্লেষণ করি-ল, অপর ছুইটি 

ভাবই দেখ 1য় 

ইতিহাস আলোচনা ভক্তি-তত্বালোচন।র হায় সরল ও সহজ নহে। 

এখানে অন্ববিশ্বাস স্থান পায় ন।। যখনই এুঁতিহাসিক €োন বিষয়েরই 
প্রতি অতিমাত্র ভক্তি মান্ হইয়। ইঠেন, তখন্ই তাহার রচন। অতি সন্তর্পণে 

গড়িতে হয, অতি সাবধানে আলো চন! করিতে হয়, কারণ, পক্ষ- 

পাতিতা একপ অবস্থায় তাহ!র পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক হইয়া উঠে। 
ওক্তিরও যেমন 'গকটা উদ্দেন্ত আছে, ইতিহাসেরও তেমনি একট! 

১৩ (ষষ্ঠ বর্ষ) 



১৯৪ &তিহা নিক চিত্র। 

বিশিষ্ট উদ্দেশ্য অছে। ভক্তির পাত্রকে ঝড় করিয়া! দেখ। ভক্তের কাজ, 

গুধু কাজ নহে কর্তব্য। বর্ণয়িতব্য বিষয়টিকে নিখু'তভাবে পরিদর্শন 
কর!, তাহার সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া, ম্বাধীনভাবে 

মণ প্রকাশ করাই এ্রতিহানিঞ্চের কাজ। এ্রতিহাসিক গবেষণ।র মূলে 

ভক্তির ভাব থাকিলেও তিনি সাধারণ ভক্তশ্রেণীর মধ্যে গণা হইতে 

পরেন না কারণ, জ্ঞান তাহার কন্মের নিয়ামক। ভাক্ত একট। 

ভব। সেই একমাত্র ভাবের আলোচনা করাই ভক্তের কাজ। 

কিন্ত এহ!গিক ত সেইরূপ এক পক্ষাবলম্বী হইতে পারেন ন। , করণ 

তাহাতে নত্যান্বেষণের পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধকত। ঘটিয়া থাকে। তক্তিকে 

জ্ঞানের সহ(যো শে|ধন কাঁরয়া তিনি আপনার মনের সংগঠন করেন। 

ভক্তও যেমন পুজ্য, প্রাতহা(সিকও,. তদ্রপ। আমার মতে, উভয়ের 

বিরোধের কোন প্রয়োজন নাই; কারণ উভয়ের ক্ষেত্র বিভিনন। 

ভাক্তর পাত্রকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরবৎ অন্রাস্ত ভাবিতে পারিলে, ভক্তের 

যেমন আনন্দ হয়, এমন আর কিছুহেই নহে। অ্তিহ!সিক কিন্ত কোন 

মহাআ্কেই ঈশ্বর ভাতে পারেন না। [তিনি সর্বদা মনে রাখেন, এ 

মহ।যআ। ঈশ্বর-স্থই মানবমাত্র । মানুষ যখন স্বভাবতঃই ভ্রমশীল তথন উনিও 

তন্রগ ভ্রমশীল এবং আমাদের মত একজন জীব। তাহার আচরণে যতই 

অগৌককত্ব থাকুক, আমি যখন তীাহারই মত মানুষ, তখন তাহার কাধ্য- 

গ্রণালী বিচার করা আমার উন্নতির জন্ত, আমার জাতির উন্নতির জন্য, 

আমার দেশের উন্নতির জন্য, এবং বিশ্ব সংস।রের মঙ্গলের জন্য বিশেষ 

প্রয়োঞন। এজগ্ত অ|ম।কে যত দূর কঠোর হইতে হয়,তাহাও হইতে হুইবে। 

ভক্তের হপ্তান্থৃত তু'লকা তাহাকে যতই দদিব্যমুত্তিতে গঠন করুক, এঁতি- 

হাসিক স্বকীয় হস্তাস্থত সুঙ্ম সুচিক। ছার! তাহার অতভ্যন্তর ভাগ বিদারিত 

করিয়া, সং]ট! প্রকট করিয়া তুলিবেন, সাধারণের চক্ষের সমক্ষে তাহার 

দোষ, গুণ, পপ, পুণ্য এবং অন্তান্য সকল প্রকার [বিরোধী ভাবই স্পই 
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হাবে ধরিয়া দিখেন। তান তাহার মানুষী মুন্তিটাই আমাদের চক্ষের 
'নকট ধরিয়! বুঝাইয়। দিবেন; আমরাও যেমন মানুব,তিনিও তদ্রপ মান্য 

»ইয়াও এরূপ অপুর্ব কন্মদ্ধারা জ্ঞানী ও দেবশ্রেন্ হইতে পা।রয়াছিলেন। 

বেদ অভ্রাস্তকি না সে বিচার ভক্তের নহে; আমাদের নিত্য- 

পাঠ্য পৃজ্য রামায়ণ ও মহাভারত মহর্ষি বান্মীক ও বধেধব্যাসের রচন। 

[ক না, ভক্তের তাহা জানিবার 'আবশ্যক নাই ; শীশঙ্ষরাচার্যা কোন্ 

সময়ে আবিভূ'তি হইয়ান্িপেন, কোন্ কোন্ ভাব ও অবস্থা দ্বারা তাহার 

কার্যাবলী নিয়মিত হইয়াছিল, তাহার বিচার করিবার প্রয়ে!দন ভক্তের 

নাই । চৈতগুদেবের মধুমাখা। অযুতবাণী দেশের লোকে কেমন ভাবে 

হণ করিগ়াছিণ, তা জানবার অবকাশও ভক্ষের না থাকিতে 

পারে। কিন্ত শ্রাহহানক সুগম আলোচন। দ্বার। বুঝিতে চেষ্ট। করিবেন, 

বেদের বচন মানব-সভ্যুতার কোন্ অবস্থায় রচিত, তাহ! কোন্ 

সময়ে বিধিবদ্ধ ও কোন্ কোন্ মহাত্মা! কতক রচিত। এঁতিহািক 

কন্ত ভক্তের মনঃক্লেশের সম্তাননা সত্ব স্বীকার করিবেন, বেদ 

মানবের রচনা । তোমার আমার ম্তায় মানুষেরই কৃতিত্। ভক্ত 

পেদকে দ্রেব-রচিত মনে করিয়া, বেনোক্ত মন্ত্র মাত্রকেই অত্রান্ত বলিয়। 

মন্তরের নহিত গ্রহণ করিতে পরেন, কিন্তু প্রতিহাসিক--কঠোর- 

পরত প্রতিহাসিক এ বেদের মন্ত্রগুলির বিশ্লেষণ করিয়া, তৎকালীন 

মানবের সভ্যতা কত দুর ছিল, তখনকার মানুষের কিবূপ অবস্থায় 

দিনযাপন করিত,.কি প্রকারে স্চাহার! চিন্তা করিত, কি করিয়! অবস্থার 

সহিত সংগ্রাম করিয়। আত্ম প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে চেষ্ট। করিত, তাহাদের 

হদয়ে কতটুকু বিশ্বজনীন ভাব, আর কতখানি আস্মপরত! ছিশ» 

তাহীর। আপনাদিগকে কতট| গৌরবান্িতঃ কতটা শ্রেষ্ট, আর পরকে 

কতটা হেয় ও হীন মনে করিত) তাই কঠোরস্বরে বলিয়া! দিবেন। 

বলিবার সমন্ধ ভক্তের মুখের পানে একবারও তাকাইবেন ন|। 



১৯৬ ধ্রতিহাসিক চিত্র । 

সেইরূপ মহাভারতও যে এক সময়ের-:এক জনের লেখা নহে, 

বছ সময়ে, বহলোকের লেখনী দ্বারা গঠিত, তাহ! কেবল বলিবার 

সাহছদ এক প্রতিহাসিকেরই আছে। রামায়ণ যে অবয়বে আদ 

আমাদের নিকট বিগ্তমান, তাহার সে অবয়ৰ যে অতি আধুনিং 

এবং বৌদ্ধযুগের শেষাশেষি অবস্থায় রচিত, তাহাও -তিহাঁমিকের 

কথ।ং তারপর শ্রীশঙ্কর আঙ্জিকালিকার ন্া়ই সাঁধু ছিলেন। শ্থামী 

বিবেকানন্দ ধর্দের জন্ত--কর্দ্দের জন্ত দেহত্যাগ করিয়াছেন । আজ- 

কালিকার দ্রিনে তাহার মত খধি কয়জন মিলে? তথাপি তাহাকে 

আমর! ভ্রান্ত ভাবিনা। তাহার অনেক মতই ভ্রান্ত ছিল, একথ! 

বলিলে যে, তাহার প্রর্তি কোন অন্তায় আচরণ কর! হয়, কিংবা 

তাহাকে অশ্রদ্ধা করা হয় তাহা নহে; তাহার ভ্রান্ততায় সমাক্ বিশ্বাসী 

হইয়াও আমর! গ্রকৃতভক্তের মতই তাহাকে ভক্তি করি, শ্রন্ধা কবি, 

পৃজা করি। তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মহৎ হুইতে চে 

করি। 

খাষি গ্রশঙ্করাচাধ্য মানুষ ছিলেন--বিবেকাঁনন্দেরই মত মানু 

ছিলেন। তাহার [বিচার-প্রণালীতে কোন ভূল থকিতে পারে না 

তাঁহার মতে কোন দোষ থাকিতে পারে না, তিনি যাহা করিয়াছেন, যাহ 

বলিয়াছেন, তৎসমুদয়ই অভ্ান্ত ; স্থুতরাং শ্রদ্ধেয়, একথ!। এঁতিহাসিকের 

মুখে সাজে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত উমেশচন্ত্র বিদ্যা! রত্ব মহাশয় এতিহাসিব 

মাত্র। প্রতিহাসিক হিমীবে তিনি বিষয় গুলির আলোচন! করিয়াছেন 

প্রতিহা'সিকের ন্যায় নিরপেক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়ছেন। তাহার বিচারে 

কোন দোষ আছে কিনা, তাহ! না দেখাইয়া, কেবল ভক্তির দোহাই 

দিয়। বৃথা বাগাড়ত্বর করিলে বা কটুক্তি বর্ণ করিলে, কোন উপ 

কারই দর্শিবে ন। বিদ্যারত্র মহাশয় অতিভক্তির গৌড়ামীতে' ভয় 

পাইবার লোক নছেন। আর যদি বান্তবিকই ভয় পাইয়া, তিনি আপনার 



এতিহাসিকের কর্তবা-নর্দেশ। ১৯৭ 

গন্তব্য পথ পরিহার করেন, তবে তিনি প্রতিহাসিক হইবার উপযুক্ত 
নহেন। * | 

অতিমাত্র তক্তির আবেশে অন্বপ্রায় ব্যক্তির শ্রীকুষ্ণ কিংবা 

গ্রীচৈতন্তকে ভ্রান্ত মানুষ ন| ভাবিতে পারে, কিন্তু খ্রতিহাসিক জানেন, 

তাহার আমাদেরই মত দ্বিহস্ত ও দ্বিপদ বিশিষ্ট জীবমাত্র। তাহারা যাহা 

কিছু করিয়াছেন, তৎসমুদ্বায়ই লোকের পক্ষে মঙগলকর হইয়াছে অথবা 

হইতে বাধ্য, একথা এঁতিহাসিক স্বীকার করেন না। তাহাদের কথার 

ও কার্য্যের সহিত তাৎকালীন দেশবাীদের মনোভাব ও চিন্তা প্রণালী 

বিচার করিয়া এ্রতিহাসিক জানেন যে, দেশের লোকে তাহাদের প্রচারিত 

সতযটাকে সমগ্র হৃদয় দিয়, সম্যক বিশ্বাস দিয়া) গ্রহণ করিতে পারে 

নাই। তাহার সেই সত্যকে আপনাদের উপযোগী করিয়। লইতে 

বাইয়া কিরূপ বিকৃত করিয়! ফেলিয়াছে, তাহাও এঁতিহাসিকের 

ব্ণয়িতব্য বিষয় । | 

এই সকল গুষ্ট তত্ব জানিবার সাহস, শ্রদ্ধা ও ধৈর্য অতিভক্তের . 
ন। থাকিতে পারে, কিন্তু ধিনি দেশের কথা--জাতির কথা, সত্য- 

তাবে জানিতে ও সুষ্ঠুভাবে বুঝিতে চান, তিনি অবশ্তাই চপলত! পরি- 
হার করিবেন। চপলত| সকল শিক্ষার ও উন্নতির পক্ষে বিষম 

অস্তরায়। 

প্রকৃত তক্তের সহিত প্রতিহাসিকের কোন বিরোধই নাই। 
উভয়েই, মহাতাবের ভাবুক। উভয়েই পুজ্য ও শ্রেষ্ঠ । ভক্ত আপ- 

নার ভক্তি দিয়া ভক্তির পাত্রকে বড় করিয়া দেখিবেন ও তাহাতে 

পরমানন্দ লাভ করিবেন, আর এঁতিহাসিক দেশের ও দশের মঙ্গলের 
কথ! ভাবিয়া পুর্ববন্তিগণের কাধ্যাবলীর নিরপেক্ষ সমালোচন। দ্বার! 

* ১৩১৬ সালের পৌষের ধতিহাসিক চিত চণ্তীচয়ণ বল্যোপাধ্যায় মহাশয়ের . 
প্রবন্ধ উপলক্ষে এই প্রবন্ধ লিখিত। ] 



১৯৮ এতিহাপসিক চিত্র। 

আমাদের উন্নতির পথ সরল কপিয়৷ দিবেন। পুর্ববর্তীরা যে ভূল 
ধরিতে না পারায়, ক্ষতি হইয়াছে, তাহ! জানিতে পারিলে, আমাদের 

উপকার ব্যতীত কোন অপকারই নাই। তীহার কোন্ কোন 

গুণের মাশ্রয় লইয়া, কোন্ ভাবের ভাবুক হইয়া, আপনাদের কৃতিত 

দেখাইয়।! গিয়াছেন, তাঁঠাও অবিরত ভাবে কানা আমাদের আবগ্রক! 

স্গতরাং' উ্রতিহাসিকেব কার্য সহজ ও সরল নহে; তাহা মতি কুটিল 

গু বন্ধুর। সেরূপ কঠিন ্দার্যা অতি মল্পঈ "মাছে । কোন ভব, 

বিশেশের দোহাট দিয়, সেই মহাকান্োর বিদ্ধ ঘটাইলে, কেবল নিজের 

ক্ষতি করা নহে,-জাতির, দেশেব ও বিশ্বজগতের ক্ষতিকরা হয়। 

ভরসা করি, অতঃপর পাঠকেরা এতিহাপিক আলোচন1 পাঠের সময় 

এ কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া, 'মাপনাদের 'ভাববিশেষকে দমন 

করত স্ব স্ব মাাক্মা পদর্শন করিবেন 

হীবসস্তকুণার বন্দো।পাধায়। 

সুন্ঙগ রাজ্যস্হাপন । 

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কান্যকুব্দে সোমেখর পাঠক নামক একজন 

সমৃদ্ধিশাণী বরাহ্মণ বাস করিতেন । তিনি বিদ্বান্ বৃদ্দিনান্, বলিষ্ঠ এবং 
ধন্মপরায়ণ চিলেন। সাংসারিক কার্ষধা মপেক্ষা ধন্শমকর্যা ও তীর্ঘথাদ 

পরিভ্রমণেই তাহার সমধিক আসক্তি ছল। সোমেশ্বর পাঠক নানা- 

তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়। বঙ্গীয় ৬৮৭ সালে (১২৮০ খ্রীঃ অঃ) কামরূপ ও 

চন্দ্রনাথ তীর্থ পরিভ্রমণ জন্ত কতিপয় অনুচর মহ বঙ্গদেশে উপনীত 

হয়েন। সেই সময়ে কামরূপ প্রদেশ নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল । 
যাতায়াতের পথ ভাল ছিলনা। সেই বিপদ-সম্কুল পথে লোঁকের 
গমনাগমন বিরল ছিল। ধর্মপ্রাণ [হন্দুর নিকট পথের বিভীষিক! 



সুলঙগে রাজ্ানাপন। ১৯৯ 

গণনীয় নহে । পোমেশ্বর পাঠক কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবত| কামাধ্যা- 

'দণীর পূজা করিয়! পার্ধ হাপথে দেশাভিমুখে প্রহ্যাবৃত্ত হন। কিছু দূর 

[পিয়া তাহার চিত্তের ভাব পরিবন্তিত হয়। গারো পর্বতের প্রাকৃতিক 

সৌনদর্যাদৃষ্টে স্থান ঈশ্র-সাধনার উপযুক্ত বলিয়৷ সাহার 'গ্রতীতি 

জানবে এবং তথায় বাঁস করিবার বাদন1 তাহার বলবতী হইয়া উঠে। 

তদনুলারে কুটার নির্ঘাণ করিয়া বাদ করিতে খাকেন। দেব-প্রকৃতি 
সোমেশ্বর পাঠকের অবস্থান হেতু এ স্থান দেওণীপ (দেও__দেবতাঁ, শীল_ 

প্রস্তর ) নামে অভিহিত হইয়াছে। 

এক্ষণে যেখানে দুর্গাপুর রাজধানী অবস্থিত, এ সমন এ স্থান এবং 

তন্নিকটবন্তা সমপ্ত ভূভাগ নিবিও আরণ্যানী অমাকীর্ণ ও বিবিধ হিং পশুর 
বিচরণ-ক্ষেত্র ছিল । এ অরখ্োের বহিভাগে কাতিপন্ন মাত্র অসভ্য কোচ, 

মাচ ও গারে! গ্রভত মত্গ্র ব্যৰনাী ধাবরের বাস ছিল। ইহারা সভা 

হইলেও বহুকাল হঠতে পাহাড্রের !শয় স্থানে বান করা হেত অনেকট। 

সভাতা লাভ কারয়ছিল | এই ধীবরগণ গ্রতিবংপর কাণ্তিক মাস 

ভইতে বর্ধারস্তের পূর্ব সময় পন্যন্ত দল-নন্ধ হইয়া বন-মধান্থ নিরিণী ও 

পল্থসাদিতে মতসা ধর্রিয়। জী'বকা নির্বাহ করিত। থে বৎনর সোমেশ্বর 

পাঠক দ্েগণথীলে উপনিবিষ্ট হন, এ বংসর মাঘমাসে ধীবরগণ গায় 

যাইয়। পোমেশ্বর পাঠককে দেখিতে পায়। তাঁহার তেজঃংপু্ধ কলেবর ও 

অলৌকিক ষোগবলের পরিচয় পাইয়া, ধীবরগণ বিন্ময়াপন্ন হইয়া এবং 

দেবতাজ্ঞানে তাহার পতি বিশেষ রুট 5ইয়! উঠে। ধীণরগণের ভক্তি, 

শরদ্ধ। ও বিনয় মিনতিতে বাধা হইম্া মোমেশ্বর ঠাকুব সদলবলে ধীবরগণ 

সহ তাহাদের বাসস্থানে যাইতে স্বীকৃত হন। ধাঁবরগণ মহাসমারোহে 

নৌকাযোগে ঠাহাকে পাহাড় হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে সম হলক্ষেত্রে 
আনি আপনার্দের বাসস্থানের সন্নিকটে একটি অশে!ক বৃক্ষের মূলে 

স্থাপিত করে। ধীবরগণ মপরিবারে দেবতাজ্ঞানে তাহার ৫সবা করিত, 
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সর্বদ1 তাহার আজ্ান্ুবন্তী থাকিত এবং সর্ববিধ অভাব নিবারণের জন্ত 

সর্বদ| সচেষ্ট ও প্রস্তত থাকিত। সোমেশ্বর পাঠক যে অশোক বৃক্ষ মূলে 
সর্বদ| অবস্থান করিতেন, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়৷ বর্তমান হূর্গাপুর 

রাজধানী স্থাপিত হুইয়াছিল। সোমেশ্বর পাঠকের নিকট হুর্ণাদেবীর 

এক মৃত্তি ছিল, ও দেবীর নামানুসারেই রাজধানীর নাম “হূর্গাপুর” 

হইয়াছিল। এ দেবী দুর্গাপুরের অধিষ্ঠাত্রীরূপে এখনও বিরাজিত৷ 

আছেন । সোমেশ্বর পাঠকের আশ্রমস্থিত অশোক বৃক্ষট বহুকাল 
পর্য্যস্ত অতি যত্বের সহিত রক্ষিত হইয়াছিল। কালক্রমে এ বৃক্ষটি 
বিনষ্ট হইয়াছে । এ অশোক বৃক্ষের বিলোপের সঙ্গে একটুকু রহস্ত জড়িত 
আছে, তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে। | 

সোমেশবর পাঠক যে সময় অশোক বৃক্ষমূলে উপনিবিষ্ট হন, এ সময় 
নেতাই হইতে মহিষখোল। পধ্যন্ত সমস্ত বনভূমি বৈশ্ত নামক একজন 
পরাক্রাস্ত গারোর অধিকারতুক্ত ছিল। অসভ্য পার্বত্য-জাতি শ্বভাবতঃই 
দুর্ধর্ষ ও অত্যাচারী । ধীবরগণ তাহার অত্যাচারে অত্যন্ত উৎপীড়িত 
হইত। অতি সামান্ত কারণেই লুন, গৃহ-দাহ, নরহত্য| প্রভৃতি উৎকট 

অত্যাচার হইত । সেইজন্ত ছূর্ব্বল ধীবরগণ অন্ত কোন উপায় ন দেখিয়া, 

সোমেশ্বর পাঠকের শরণাপন্ন হইল এবং ছূর্দান্ত টৈশ্ত গারো রাজার 
অমাচুধিক অত্যাচার হইতে মুক্তির উপায় করিবার জন্ত তাহাকে বিশেষ 

ভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। এই সময় একদল সন্গাপী আসিয়। 

সোমেশ্বর পাঠকের সহিত মিলিত হইলেন। প্র সন্ন্যাসী দলের গুরুস্থানীয় 

এক বর্ষীয়ান্ সন্ন্যাসী সোমেশ্বর পাঠককে ৰলিলেন,_-”তোমার শরীরে 
অনেক রাজলক্ষণ দেখ! যাইতেছে, তুমি সন্ন্যামী হইবে ইহ! ভগবানের 
উুচ্ছ! নহে, এই অরণ্য ভূমি অধিকার করিয়! তুমি একটি রাজ্য স্থাপন 
কর, তাহাতেই তোমার অভী্ট-সিঞ্ধি ও প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। 

যতদিন পর্যন্ত তোমার আশ্রযীভূত অশোক বৃঙ্ষটি জীবিত থাকিবে, 
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ততদিন পর্যাস্ত তোমায় প্রতিঠিত রাজ্যের উন্নতি ও প্রতিপত্তি অক্ষুঃ 
থাকিবে; ইহার বিলোপে রাজশ্রীরও অধঃপতন হইবে ।” ফলতঃ এই 
শবিষাদ্বাণী যেন যথার্থই ফলিয়াছে। অশোক বৃক্ষটি লুপ্ত হইবার পর 
হইতেই সুসঙ্গ রাজবংশীয়দের অবনতি ঘটিয়াছে। 

বৈশ্ঠ গারোর লোমহর্ষণ অত্যাচারে উৎপীড়িত ধীবরগণের কাতর- 

ক্রন্দনে সোমেশ্বর পাঠকের করুণ হৃদয় পূর্বেই বিগলিত হইয়াছিল, 

এক্ষণে বাকৃলিদ্ধ সন্ন্যাসীর কথ! শুনিয়!, নূতন উৎসাহের আলোকে 

তাহার বীর হৃদয় উদ্ভাসিত হইয়! উঠিণ। গারোগণের বাঁছবল আছে, 
কিন্ত নীতিজ্ঞান নাই; বিক্কম আছে, €কৌশল নাই; জন-বাহুল্য আ ১. 

শৃঙ্খলা নাই; স্থুতরাং সেই পশু-প্রকতিক অসভ্যগণ যতই দুর্ধর্ষ হউক ন! 

কেন, তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যে অনায়াস-সাধ্য, তাহা! সোমেশ্বর 

পাঠকের মত তীক্ষবুদ্ধি ব্যক্তির বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বৈশ্ট গারোকে 

পরাজিত ও বশীভূত করিবার জন্য তিনি সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে 

লাগিলেন। অধৃষ্ঠ সুগ্রনক্ হইলে সুযোগের অভাব হয় ন1। সোমেশ্বর 
পাঠক সহায়-সম্পন্তিহীন হইলেও অনৃষ্টগুণে বুদ্ধিবলে উপযুক্ত সহায়তা 
লাভ করিলেন । | 

যে সমস্ত সাধু সন্গ্যাসী সোমেশ্বর পাঠকের সহিত মিলিত হুইতে 
লাগিলেন, তাহার্দিগকে তিনি বৈশ্তের অত্যাচারের বিবরণ জলস্ত ভাষায় 
বিবৃত করিয়া, স্বপক্ষে আনয্ধন করিলেন। বৈশ্ত গারোর অত্যাচারে 

উৎপীড়িত ধীবর ও অন্তান্ত কোচ ও ম্যাচ্গণ প্রাণপণে তাহার অভীষ্ট 

সাধন জন্ প্রস্তুত হইল। শ্বীয় বাসগ্থান কান্তকুজ হইতে বহু-সংখ্যক 

বিশ্বামী বলিষ্ঠ লোক সংগৃহীত হইল এবং অবশিষ্ট গারে। ও ম্যাচ ক্তাহার 
পক্ষ অবলম্বন করিল। এইন্পে অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল জনবলের 
অধিনায়ক হইয়া, তিনি বৈশ্ঠ গারোর বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন । এই 

যুদ্ধে বৈশ্ত গারো নিহত হইল। তাহার অন্থুচরগণ রণে ভঙ্গ দিষ্ট! পলায়ন 
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করিল” অগ্তান্ত গারো দলপঁতগণ পোমেশ্বর পাঠকের শক্তি, সাহস ও 
কান্তি দর্শনে তাহাকে দৈবশক্তি-সম্পন্ন মহা।পুরুব বলিয়। সহজেই বিশ্বান 

করিল এবং উাহার সরল, মধুর ৪ অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়! অকপটে 

ঠাঁগার আনুগত্য স্বীকার করিল। অতি অল্পায়ামেই গারে!। পর্তে 

পোমেশ্বর পাঠকের প্রাধান্ত ও প্রহৃশন্ষি প্রতিতঠিত হইল ।* 

এই সময় পাঠান সমাটের প্রেরিত শাপনকর্তাদের মধ্যে কেঠ বা 

স্বাধীনভাবে লক্ষৌতিতে শাননগাধ্য পরিচালনা করিতেন কিন্তু কেহই 

পুর্বধঙ্গের স্বাধীনতা লোপ করিতে সমর্থ হন নাই। কাজেই পাঠান 

গম্জাটের আপিপতা 'এই পদ পব্বত গ্রান্ত পর্য্যন্ত যে বিস্বৃত হন নাই 

উা সুনিশ্চিত স্থৃতরাং লোমেশ্বর পাঠক স্বীগ্ু ৃজ-বলে স্বাধীন রাজা 
স্কাপনা৷ করিলেও তত্প্রাতি বঙ্গের শাননকণ্তাদের দৃষ্টি পতিত হয় নাই, 

তিনি নির্ব্বিবাদে অনস্তপ্রতাপে নবপ্রতিঠিত রাংক্গার শানন-সংরক্ষণ 

ও আভ্যন্তরীণ উন্নতির বাবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সাধুর 

পরামর্শে ও সতপ্ররুতিক বাক্তিগণের সহায়তায় এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 

হওয়ায় নার নাম '্রুঙ্গঃ হইল। 

শ্বীশৌবীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী । 

সর 70 1116. ০01011101117171110 01 07009076961) ০৫1)01177, 911012005171 
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7100৫1010৩7 70100 91 3৬৪০11৫ 710 0010 0719 11111 0৮ 01503055175 13215. 
(7710, 
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প্রাচীন গ্রীমে প্রারুতিক বিজ্ঞান চর্চা 

থেলস্ (111)710৭. ) 

থেলস ৬৪০ শ্রী? পৃঃ-থেলদ্ শীসের সু জ্ঞানীর মধো একজন 
. যানে ৪ 

হানী নাক্কি। উনি মিলেটাস্ নগরে খু জন্মিবার প্রায় ৬৪০ বৎসর পূর্বে 

জন্বা গ্রহণ করিয়াছিতেন। থেলস্ মিসর দেশ 
জনন বৃত্তান্ত ণ 

পরিভ্রসণ কবিয়া তদ্দেণবাসীদিগের নিকট হইতে 

আনেক বিষয়ে শিলগ লাভ করেন । ততগরে নিজদশে গ্রত্যাবর্ধন করিয়া) 

একটা বিদ]ালয় স্থাপন করিয়াছিলেন । 

প্রাচীন গ্লীকগণ মনে করিকেন-১) পুথিবী থালার ন্যায় চেপ্টা ও জলের 

উপর ভাঁগমাণ । (২) শব্ধ, চন্দ ৪ তারাসমুদায় 
চখনমস(ময়িক বিজ্ঞান । . পু 

দেবতা (5) বমর ছুইাগে বিভক্ ক শীত ও গ্রীযঘ। 

থেলস, সুর্ধযোর গনি লক্ষা করিয়া বতসরকে চাঁরি বিশেষ ভাগে বিভক্ত 

বশে * ্ গু 4 পিজা তাওারে. করেন। তিনিই খীপবাদীদিগের মদো প্রথম 

ইহার দান। (জো1তিষ শাঙ্স অপারন করিয়াছিলেন । তিনিই 

(ক) জোতিষ নতসরকে নিয় লখিত চারিটী বিশেষ ভাবে বিতক্ত 
(১) বৎমর চারি 

ছাঁগে বিভক্ত | করেন। 

প্রথম বিভাগ--২১ শে ডিমেম্বর হইতে ২১ শে মার্চ। ২১ শে 

ডিসেম্বর দিন সর্বাপেক। ছোট ও রাত্রি সর্বাপেক্ষা 

বড় হয়। এ দিন দ্িগ্রহর সময়ে র্যা ঠিক 

মস্তকো।পরি মাইনে না। (২৩, ২৮ দক্ষিণে) স্থৃতরাং উহার রশ্মি বক্র 

গতিতে পৃথিবীতে পড়ে। বিশেষতঃ হুর্ধা খী সময় খুব শল্প কালই 
আকাশে থাকে ; সুতরাং আমরা ইনার উত্তাপ অধিক পাই না। এজন ই 

প্রথম বিভাগ । 
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এ সময় শীতকাল হয়। ২১ শে ডিসেম্বরের পর হইতে দিন ক্রমশঃ 

বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং হৃুর্ধযও ক্রমশঃ ঘিগ্রহর সময়ে মস্তকোপরি 
উঠিতে থাকে এবং তিন মাস পরে ২১ মার্চ দিন রাত্রি সমান হয়। 

দ্বিতীয় বিভাগ_-২১ শে মার্চ হইতে ২১শে ভুন। ২১ শে 
মার্চের পর হইতে দিন ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে। 

রাত্রি ক্রমশঃ ছোট হইতে থাকে। পুনরায় তিন 
মাস পরে ২১ শে জুন দিন মর্ব্বাপেক্ষ। বড় ও রাত্রি সর্বাপেক্ষা! ছোট হয়। 
ুর্ধ্য তখন অধিক সময় পৃথিবীতে থাকে ও ঠিক মন্তকোপরি (২৩২৮ 
উত্তরে ) থাকে বলিয়া, উহার রশ্মি লম্ঘভাবে আমানের নিকট আসে, এ 

জন্ত আমরা উহার উত্তাপ অধিক পাই। এ জন্তই এ সময় গ্রীষ্মকাল হয়। 

তৃতীয় বিভাগ--২১ শে জুন হইতে ২৭ শে সেপ্টেম্বর। ২১ শে জুনের 
পর হইতে দিন পুনরায় ছোট হইতে থাকে। তিন 
মাসের পর ২৭শে সেপ্টেম্বর পুনরায় দ্বিন রাত্রি সমান 

ছ্িতীয় বিভাগ । 

তৃতীয় খিভাগ। 

হয়। 
চতুর্থ বিভাগ--২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে ২১ ডিসেম্বর। ২৭শে সেপ্টেম্বরের 

পর হইতে রাত্রি দিন অপেক্ষা ক্রমশঃ বড় হইতে 

থাকে ও পুনরাঁর তিন মাস পরে ২১ ডিসেম্বর রাত্রি 

সর্বাপেক্ষ। বড় ও দিন সর্বাপেক্ষা ছোট হইয় পুনরায় শীতকাণ হয়। 

থেলস্ হুর্য্যের গতি ও দিনরাত্রি ভেদ লক্ষ্য করতঃ বতসরকে বে 

ডি চারিটা ভাগ করিয়া ইংরাজী নাম করণ করিয়া” 
পাতে ইরানী ছিলেন [0১) ৬6:72] চ৭৮10০% (বাসন্তী 

মামকয়ণ। ক্রাপ্তিপাত ) € ২) ৪9৮৪০), [0081005 (শারদীয় 

ক্রাস্তিপাত ) (৩) ১০107212170 (8 ) ৮/177661 

5012911069 ( উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন আরস্তের কাল )] আজকালও 

সেই সমুদ্ধায় নামই ব্যবহৃত হইতেছে। 

চতুর্থ বিভ।গ। 



প্রাচীন গ্রীসে প্রাক্কতিক বিজ্ঞান চর্চা । ২৪৫ 

থেলস মনে করিতেন হুর্য্য ও তারাসমুদায় দেবতা নহে । কোন 

. | পদার্থ দ্বার নির্শিত এবং চন্দ্র, দর্পণের ন্যায়, 
(৩) হৃর্যা, চক্র, ও 

তার়াসমুদায়। সুর্যের আলোক প্রতিফলিত করে। 

তিনি গ্রহণের বিষয়ও প্রথম আবিফার করিয়াছিলেন বলিয়া 

কিংবদন্তী আছে । কিন্তু থেলন্ নিজ দেশবাসীদিগের 

(৪) গ্রহণ। ন্যায় পৃথিবী চেগ্টা ও জলের উপর ভাসমান বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন। ৰ 

তিনি গণিত শাস্ত্রে বিশেষ পারদশ! ছিলেন এবং কতকগুলি প্রতিজ্তার 

উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে আঙ্ 
€ ৭) গণিত। 

কাল এ সকল প্রতিজ্ঞ। পাওয়! যায় । 

এনাকিমেগ্ডার ( 47011001067 01 11169005.) 

এনাক্সিমেগ্ডার,_-১০ খুঃ পৃঃ-থেলসের বন্ধু ও তৎপরবর্তী গ্রীক 
আবিষ্ারক। তিনি কতকগুপি বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক বিষয় 

আবিফাঁর করিয়াছেন। 

তিনি ধাঁতু-নির্ষিত একটী ফলার কেন্দ্স্থান একটী (ঘড়ীর) 
ক।টা বা গোজ পুতিয়। হুর্ধোর রশ্মি উহার উপর 

পতিত হুইলে, কখন কোন ছায়! পড়িবে, উহা! 

(১) জ্যোতিষ নির্দেশ করিয়া একটী সুর্ধ্যঘড়ী নিন্মাণ করিয়া- 

(ক) স্ুর্যাঘড়ী। ছিলেন । 

প্রাতঃকাঁলে হুর্ষয অনেক নীচে থাকে । পরে ক্রমশঃ যখন মস্তকের 

উপরে উঠিতে থাকে, ঘড়ীর কাটার ছাঁয়াও বিভিন্ন সময়ে অন্ত দিকে 

অন্য আকার ধারণ করিতে থাকে । এইরূপে এনাক্সিমেগ্ডার গ্রাক- 

দিগকে দৈনিক সময় নিরূপণ করিতে শিক্ষ! দিয়ছিলেন। 

বিজ্ঞান-ভাগারে 

তাহার দান। 



২০৬ এঁতিহাসিক চিত্র । 

[তণিহ জোতির্কিদ্দিগের মধো চক্্রক্পার ভাস বুদ্ধি বা উহার 

আকার অঞ্চচন্দ্র হইতে কিরূপে পুর্ণচন্ত্র হয় ও পৃণ- 

চন্দ্র হইতে কিন্মপেই ণা পুনরায় উহার আকার 

ক্রমশ; কমিতে থাকে, গ্রথমে বুঝিতে সমর্থ হহরাছিলেন। 

ইহাতেই স্পঃ প্রতীয়মান ৬ম | চন্দ্র প্রতিমামে পুথিবার চতুর্দিকে থে 

একবার প্রদক্ষেণ করে, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়া- 

(থ) চঞ্জকলার হ্রাদবৃদ্ধি 

(গ) চন্দ্র মাসিক গতি। 
ছিলেন । 

চন্দের আকার কিরূপে ক্রমশঃ বৃদ্ধ পাইতে ও হাম হইতে থাকে, 

সধ্য ও আমাদের মন্তকের মধ্যস্কানে কোন একটা গোপাকার বস্তু ধরিয়। 

ক্রমশঃ সরাহতে আরভ্ত করিলেই আমরা সহজে হৃদরঙ্গম করিতে পারিব। 

গোপাকার বস্তটী আমাদের মন্তকের ও ুযোর মধাস্থলে থাকিলে 

আমর! উঠার অন্ধকার 'দিক্টাই দে!খতে পাই । কন্ত ক্রমশঃ উহাকে 

আমাদের মস্তক কেন্দ্র কারয়।,বৃত্তাকারে সরাইতে আরম্ত করিলে, আমর! 

ক্রমে উহার উজ্জ্বল অংশ দেখিতে খাকিব। এইরূপ ধতষঈ উহাকে সরান 

হইবে, আমর! ততই উঠার উজ্জল অংশ দেখিব। ক্রমে যখন উহ! 

আমাদের পায়ের দিকে শখাং স্থম্ের ঠিক বিপরীত দিকে আপিবে, 

আমরা তখন উহাকে সম্পূর্ণ উজ্জ্রণ দেখিব। এইরূপে চন্দ্র যখন পৃথিবীর 

চহ্প্দিক ভ্রমণ কারয়। স্যর ঠিক বিপরাত দিকে আইসে, আমরা তখন 
উহ্থাকে সম্পূর্ণ উজ্জল দেখি, ইহাকেই আমরা পূর্ণচন্্র বলি । 

তৎপরে ক্রমে চন্দ্র যখন পুনরায় কুর্যা ও পৃথিবীর মধ্যে আইসে, 

তখন আমরা উহার যে উজ্জল অংশ দেখিতে পাইয়াছিলাম, ক্রমে উছ্ছার 

হাস হইয়! পুনরায় সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ইহাকেই আমর! অমাবস্য। 

বলিয়। থাকি। 

এনাক্িমেগ্ডার চন্দ্রকলার এইরূপ মাসিক হাস বুদ্ধি সর্বপ্রথমে 

আবিষ্কার করেন। 



প্রাচীন গ্রীনে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চা । ২৭ 

প্রাচীন গ্রীকগণ সেই সময় পধ্যস্ত পৃথিবীর যে অংশ আবিষ্কার 

করিয়াছিলেন, এনাক্সিমেণ্ডার তাহার একটা মান- 
(২) ভূগোল, পৃথিবীর 

চিত্র অঙ্কিত করিয়! যান । 
ম।নচিত্র । 

পিখ্যাগোরাস্ (1১৮ 97০705) | 

পিখ্যাগোরাম্ একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক |ছলেন। তাহার জন্মস্থান ও 

আবিরাব কাল গুকৃত প্রস্তাবে নির্ণয় কর! যায় ন!। 

তবে তিনি ৫৬৬ খুঃ পৃঃ হহতে ৪৭০ খৃঃ পুঃ মধ্যে 

জাবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। 

[তান মিসর দেশ পরিভ্রমণ করিয়া অনেক বিষয় শিক্ষা্খাভ করিয়া- 

ছপেন ও পরে ইতালির মন্তর্গত টেরেণ্টাম নগরে বসতি নিম্মাণ করিয়া 

[পথ্যাগোরিয়ান নামক সম্প্রদায় স্থাপন করেন | 

তিনি দর্শনশান্তে অত্যন্ত পণ্ডিত ছিলেন। আমর! তাঞ্ছাকেই গ্রথম 
)ববজ্ঞান-সদ্ধিৎস বলিতে পারি। কিন্তু এখানে আমর! তাহার দাশনিক 

মতের অবতারণা করিব না); তিনি আমাদিগের বিজ্ঞান ভাগরে যে 

সমস্ত রত্ব দান করিয়াছেন, আমরা এখানে তাহারই বর্ণন। করিব। 

পৃথিবী চল ও শৃন্তে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা তিনিই প্রথম সপ্রমাণ 

বিজ্ঞান ভাগ্ডারে  করিয়াছিলেন। কিন্তু সধ্যের চতুর্দিকে যে ইহা 
ডাহার দ।ন। পরিজ্রমণ করিতেছে তিনি তাহ বুঝিতে পারেন 
(১) জেযোতিষ 

(ক) পৃথিবীর গতি। নাই। 

একই তার! প্রভাত ও সন্ধাাকালে দেখিতে পাওয়! যায় বলিয়া, 

তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন। ক্রিন্ততিনি ইহার 

যে ইংরাজী নামকরণ করিয়াছিলেন ([1105- 

21)67095) আজ কাল তাহা প্রচলিত নাই। আরও. 

দীধন বৃত্তান্ত । 

(খ) প্রভাত ও 

প্রদোষ তার। 



২৪৮ এঁতিহাসিক চিত্র। 

কতক-্দিন পরে উহা! আধুনিক আধ্য। (৬০০5 ) নাম প্রাপ্ত হয়। 

তিনি ভূতত্ব বিষয়ের কতকগুলি বিশেষ উল্লেখষোগা 

সত্য আবিষ্কার করেন। তিনি সামুদ্রিক জস্থর 

কঙ্কাল সমুদয় গভীর মৃত্তিকাগর্ভে ও সাগর হইতে বনু দুরে দেখিতে 
পাইয়। এককালে এই সমুদায় মুত্তিকা সমুদ্রগর্ভে নিছিত ছিল বণিয়৷ 
অন্থমান করেন। মৃত্তিকার যত নিয়স্তরে এ সমুদ্বায় কঙ্কাল পাওয়া যায 
তত নিম্নস্তরে মনুষ্যের দ্বারা উহ। নীত হওয়া অসম্ভব তিনি ইহা 

বুধিয়াছিলেন । 

নদীর বেগ কর্দম ইত্যার্দি বহিয়। আনিয়। মোহনায় বন্বীপ নূতন স্থান 
নিন্দাণ করিতেছে ও সমুদ্রতীর ক্রমে ক্রমে সমুদ্রগে 

বিলীন হইয়! যাইতেছে দেখিয়া, তিনি ব্পান্তর 
সম্বন্ধীয় যে কতকগুলি সত্য আবিষ্ার করিয়! গিয়াছিলেন, আমরা! নিষ্নে 

তাহ! উল্লেখ করিতেছি। 

১ম। স্থল সাগরে পরিবর্তিত হয়। 
২য়। সমুদ্র স্থলে পরিণত হয়। 

৩য়। উপত্যকাতে জল প্রবাহিত হইয়া উহ' 
্ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও গুল-প্রবাহ নদীরূপ ধারণ করে। 

এবং নত পর্বত সমুদ।য় নষ্ট করিয়! সমুদ্রে মুত্তিকা আনয়ন করে । 

উর্থ। বহ্ীপ প্রস্ততি নৃতন চড়া পড়িয়া দ্বীপ সমুদয় মহা প্রদেশের 

সহিত মিলিত হয়। 

৫ম। উপদ্বীপ মহ।প্রদ্দেপের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়! দ্বীপ রূপে 

পরিবকিত হয়। 

৬ষ্ঠ। ভূমিকম্পে স্থল সমুদায় (প্রোথিত হইয়া জলমগ্ন হয়। 

ণম। অনেক নদীর পনার্থকে প্রস্তরীভূত করিবার ক্ষমতা আছে 

তাহাতে বস্ত সমুদায় শৈলাকার প্রাপ্ত হয়। 

হ। ভূতত্ব। 

পৃথিবীর রূপান্তর । 

কাপাস্তর বিষয়ক আটটা 

সত্য। 



গ্রাটন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চষ্চা। ২০৯ 

৮ম। আগ্নেয়গিরির উদগমন স্থান একস্থান হইতে অন্তন্থানে সরিয়া 

াইতে পারে | পিথাগোরান্ ও তাহার ছাত্রগণ এই সমুদায় ভূতত্ব (বিশেষ 

গব্ষণ। পূর্বক আবিষ্কার করিয়া ছলেন। 

তিনি শব্ধ বিদ্যা! সম্বন্ধে কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। 

তন্মধ্যে একতারা যন্ত্র 0১1০1000974) তিনিই প্রথম 

উদ্ভাবন করিয়াছিলেন । একটা তারে বিভিন দৈর্ঘ্য 

ব্ভিন্নরূপ স্বর উৎপাদ্ধন করে, ইহা তিনি প্রথম আবিষ্কার করেন। 

তদবলম্বনে গ্রীক বাগ্ভকরগণ একই তারে নানারূপ 

সুর উৎপাদন করিতে পারিতেন ! 

৩। পদার্থ বিজ্ঞান। 

একতারা যন্ব। 

খুঃ পু ( ৪৯৯-- ৩২২) 

এনাকাগেোরাস-হিপোক্রেটস্__ ইউডক্স/স-_ডিমোক্রেটাস্-__ 

এরিস্টটুল_-থিওফেটাস। 

এনাকঝসগোরাস। 

এনাকাগোরাস থুষ্ট জন্মিবার প্রায় ৪৯৯ বৎসর পুর্বে গাইওনিয়! নগরে 

জন্মগ্রহণ করেন। কিন্ত বাল্যকাল হইতেই তিনি 

এথেন্ন নগরে জীবন অতিব/হিত করিয়াছিলেন । 

তিনি প্ররুতিতত্ব অধ্যয়ন করতে বিশেষ ভাগবাসিতেন। 

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সত্য আবিষ্কার করিয়! 
বিশেষ ঘটন। রর 

গ্রচার করায় তিনিই প্রথম রাজদ'গু”বপানে ধৃত ও 
(১) সত্য প্রচারের জগ্ঠ - 

প্রথম লাঞ্ছিতবাক্তি। লাঞ্ছিত হন। 

সুর্ধ্য দেবত| নহে, এ সত্য প্রচার করায় গ্রীকগণ তাহার উপর 

অত্যান্ত ত্রুদ্ধ হুইয়া এথেম্ন নগরের রাজদ্বারে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 

আনয়ন করেন; তাহার বিচারে তিনি বৃদ্ধকালে প্রাণদগ্াজ্ঞ। প্রাপ্ত 

১৪ (ষষ্ঠ বর্ষ) 

জীবন বৃত্তান্ত । 



২১৪ এতিহাপিক চিত্র । 

হন। কিন্ত তাহার বন্ধু পেরিক্লিস্ (7১11015) তাহার পক্ষ সম্থন 

করিয়! যুক্তি প্রদর্শন করায় তিনি প্রাণদণ্ডাজ্ঞ। হইতে মুক্তিলাভ করেন 

বটে, কিন্তু এজগ্ত তাহাকে অর্থদণ্ড ভোগ করিয়া পরিশেষে নির্বাসিত 

হইতে হইয়াছিল। তদবধি ঠিনি ল্যেম্পসেকান্ (12101952045) নগরে 

বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া অবাশষ্ট জীবন অতিবাহিত 

করেন। এনাব্মগোরাম, সমস্ত জীবের এক আধ 

পতি, ঈশ্বর এক, ছুই বা তঠোধিক নহে--এই সতা 

প্রথম গ্রচার করেন। এজন্ত গ্রীকগণ তাহাকে একেশ্বরবাদী নাস্তিক 

ব'লয়া শান্তি প্রদান করিতেন । 

তৎকাঁলে দুরবীগণ যন্ত্র আবিষ্কিত না হইলেও তিনি চন্দ্রের মদ্যে 
পর্বত, সমতল, উপত্যকা প্রভৃতি লক্ষ্য করিতে 

8 পারিরাছিকেন। সম্ভবতঃ উহা মন্ুযাবামোপযোশী 

মিনতি হি দ্বিতীয় পৃথিবী বলিয়া [তিনি মনে করিয়াছিলেন । 

কিন্তু মনুষ্য প্রভৃতি জীববামের প্রধান উপকরণ খায়ু যে, উহাতে নাই, 

তাহ। বোধ হয় তিনি বুঝিতে পারেন নাই । সমুদায 

জ্যোতিদ্দমগুণ এক একটি উজ্জল প্রস্তর বিশেষ, 
তন্মধ্যে স্থর্ম্য একটা বৃহৎ উজ্জ্বল প্রাস্তরমুণ্তি 
বণিয়া তিনি মনে করিঠেন। পৃথিবী, সুর্য ও 

চন্দ্রের ঠিক মধ্যবস্তী হইলে চন্ত্র গ্রহণ এবং চন্ত্র, পৃথিবী 

ও সুর্যের মধ্যবর্তী হলে হুর্যযগ্রহণ হয়--ইহ! তিনি উদ্ভাবন করিয়াছেন। 

* বৃহস্পত, শনি, শুক্র, রবি ও মঙ্গল গ্রহাদি যে শুনতে পরি- 

(৪) শ্রহগণের পরিভ্রমণ। ভ্রমণ করিতেছে এবং নক্ষত্ররাঞজি যে স্থির ও নিশ্চল 

(৫) নক্ষত্র নিশচল। হইয়া বহিয়াছে-তাহ! তিনি সিদ্ধান্ত করিয়। যান। 

(২)প্রথম একেশ্বরবাদী 

(২) লু ও অন্যান্য 

জো তিফমণ্ল। 

(৩) চন্দ্র ও সুর্যাগ্রহণ। 

* গ্রহ।দির আকার অনুযায়ী নাম প্রদ।ন কর| হইয়াছে। বৃহস্পতি ইহাদের মধ্যে 
লর্ববৃহৎ, তৎপর শনি, ইত্য।দি। 



প্রাচীন গ্রীসে গ্রাক্কতিক ক্জ্ঞান চচ্চ|। ২১১ 

হিপোক্রেটস্ ৪২৭ খুঃ পুঃ। 
ঠিপোক্রেটন্ খুষ্টপূর্ব প্রায় ৪২০ অবে কম্ দ্বীপে পুরোহিত ও 

চকিৎসক বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, 

এনাক্সগোর[স্ যে সময়ে নঙোমগ্ডলে জেোোতিক্ষাদি ণিরীক্ষণ করিতে- 

ছিলেন, হিপোক্রেটস্ ঠিক সেই সসয়েই শরীরতন্র অধ্যয়ন করিয়া, 

কিসে মানখের সুখ-সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং 

85 কেনই বা শরীরে ব্যাধি উৎপন্ন হয়_-এই সকল 

শীবন বত্বন্ত।  স্বাস্ত্যতত্ব উদ্ভাবন করিতে কুতসঙ্কল্প হন। এই 

সময় গ্রীকগণ রোগের নানারূপ ব্যাথা। করিতেন । 

ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়! তাহাদিগকে শান্তি প্রদান করিণার জন্ ব্যাধি প্রেরণ 

করিয়াছেন বলিয়া তাহ।রা বিশ্ব করিতেন! এক্ন্ত তাহারা পীড়িত 

হইলেই 2500191)108) 1 *  দেবণের মন্দিরে ভোগ প্রদান করিয়া, এ 

দেবতার পুর্ন পুরোহঠতের নিকট রোগ উপশম কারতে ষাইতেন। 

হিপোক্রেটদ্ এই পুরোহিত বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু 

বাল্যকাল হহতেই এই পৈতৃক ব্যবগ।য় (পৌরোছিত্য) 

পরিত্যাগ করিয়া রোগের কারণ অনুনন্ধান করিতে 

লাগিলেন। 

শরীরের গ্রতি অযত্র করিলে স্বস্থোর হাণি হয়-ইহ| গ্রীকগণ 

উপলব্ধি করিতেন না। হিপোক্রেটস্ শরীরের 

উপর শ্ীত গ্রীষ্মে কার্য অন্থপন্ধান করিয়৷ পীড়িত, 

অবস্থায় শরীরের খাদাপ্রব্যির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 

র'খিতে চিকিৎসকদগকে উপদেশ দিয়/ছিলেন। 

'বজ্ঞ|নভাগারে তাহার 

দান। 

(১) রোগেক কারণ ও 

তাহার চিকিৎসা! 

* হিন্দুদিগের ধ্্বগ্তরি দেবের সায় প্রচীন গ্রীকগণ ইহাকে ওধধাদির দেবত। 
'লিস্। মনে করিতেন । 



২১২ এতিহাপসিক চিত্র। 

তিনি শরীরতত্ব সম্থদ্ধে কতকগুলি প্রসিদ্ধ পুস্তক রচন| করিয়! 

যান। হিপোক্রেটসকে চিকিংসা-শাপ্ধের শ্থাপন- 

কর্তী বল। হয়| 

ইউডক্লাস্ ৪০৬ খঃ পুঃ 
্ চখ 

ইউডক্লান্ ৪০১ খৃঃ পুর্ববে এ'সয়া মা৯নরের অন্তর্গঠ ন্নিডস্ নগরে 

(২) শরীরতন্্ব। 

নার, পিয়ন করেন। তিনি তথায় একটা মানমন্দির 

বা এহনক্ষত্র।“দ পর্যাবেক্ষণের জন্ট একটা উচ্চ স্থান 

নিম্মাণ করিয়া, তৎসমকালীীন পর্যাস্ত যে সমস্ত 

(২) নক্গজাদির মানচিত নক্ষত্রাদি আধিফার হইয়াছিল, তাছাদের একটী মান- 
€৩) গ্রহগণর গতি ও 
কোন নিন্দিষ্ট স্থানে চিত অঙ্কিত করিয়া যান) তিনি বুহস্পতি-আদি গ্রাহ- 

পুনরাগমের কাল। গণের গতি বিশদরূপে বিবৃত করিয়! পুনর্বার এ 

স্থানে তাহাদের আগমন কাল প্রথম নির্ণয় করেন। 

ডিমে।ক্রিটাস্ ৪৫৯ খঃ পুই 
ডিমে[ক্রিটান্ এবডোর! নগরে ৪৫৯ খুঃ পূঃ জন্ম গ্রহণ করেন। 

তিনি এনাল্সগোরাসের সমসাময়িক একজন প্রপিদ্ধ দার্শনিক ও পণ্ডিত 

লোক ছিপেন। আমর! প্রত্যহ আকাশমার্গে তারকামগুলিত নভো- 

মগ্ডলকে দ্বিখণ্ড করিয়া! উত্তর পশ্চিম দিগন্ত ব্যাপৃত ঘে উজ্জ্বল মহা- 

| পথ দেখিতে পাই অর্থাৎ যাহাকে “ছায়াপথ” 

বলিয়া থাকি, তাহা কোটী কোটী নক্ষত্ররাজি তির 

আর কিছুই নহে বলিয়া, তিনিই প্রথম সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। 

(") প্রথম মনমন্দির 

“ছারাপথ' 

এরিস্টটল্ ৩৮৪ খঃ পৃঃ । 
এরিস্টটল. থেইসের অন্তর্গত ই্েগিরা নগরে থৃষ্জম্মের প্রায় 

৩৮৪ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গ্রীস- 
জীবন বৃত্তান্ত । 

দেশের একজন সর্বাপেক্ষা গ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও 



প্রাচীন গ্রীসে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চা | ২১৩ 

গ্রকৃভিতব্বান্ুসন্ধানকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এথেন্স নগরে দার্শনিক 

প্লেটোর নিকট লিগ্যাশিক্ধণ করিয়া ততপরে মহাবীর আগেকজেওারের 

বিক্ষকগদে গ্রতিটিত হটয়া(ছলেন। 

এবিদ্ট্লের পুর্বধন্তী গ্রীকগণ জো।শ্যিশান্ত্র বিষয়ে যে সমস্ত 

বিজ্ঞান ভরে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিপেন, তিনি সেহ সমস্ত 

রা টা সংগ্রহ করিয়া পুপ্তকাঞারে লিপিবদ্ধ করিয়। যান। 

চন্দ্র ও মঙ্গল শুন্যে পরিভ্রমণ কারতে করিতে চন্দ্র যখন স্ুর্মা ও 

(ক) লিগি সংগ্রহ. মঙ্গলের ঠিক মন্যবন্তী স্কানে আইনে বা মঙ্গণ যখন 
(৭) মঙ্গলপ্রভ তগ্রহাদির 

চন্দ্র ও শুষ্) গহণ 

চন্দ্র গ্রহণ হয়। ইহা তি'ন প্রথম পক্ষ করেন। 

(২) ভুগোল-_পৃথিবী পৃশিণী গোণাঙার বশিয়া তিশিই প্রথম দ্বির 

গোলাকার। পিদ্ধান্ত কপিয়! প্রচার করেন। 

কিন্তু তাহার বৈজ্ঞানিক কার্যাসমুদায়ের মধ্যে গ্রাণিহন্থ সন্বন্ধীয় 

গবেষণাতেই তিনি অধিক যশশী হইয়ছিলেন, তিনি প্রাণী সম্দায়ের 

নমুনা (51১001517)01)) সংগ্রহ করিয়া, এথেন্স 

নগরে প্রেরণ করিবার জগ্ত গ্রাসের অধিপতি 

সুর্য ও চন্দের মদাবশী হয় *খন১ মঙ্গলের সুর্য বা 

প্র।ণিতত্ববিজ্ঞান। 

মহাবীর আলেকজেগ্ারকে অনুরোধ কারয়! এসিয়। ও ইউরোপের বিভিন্ন 

স্থানে বছ শত লোক নিঘুক্ত করাইয়ছিলেন। তদনুনারে গ্রাণিনমুহ 

এথেন্ন নগরে নাত হইলে. এরিন্টটল ঠাহাদিগের 

শরীরের বিভিন্ন মন্ত্রদি ও তত্সমুদায়ের পরি- 

চাঁলনের প্রতি বিশেষদপে লক্ষ্য করিয়। তাহাদিগকে বিভিনন শ্রেণীতে 

(বিভক্ত করেন। 

এরিস্টটুল প্রাণী সকলকে যেঞ্প শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া যান। 

আব্গ কালও ত্ররূপ শ্রেণী বিভাগ বাবহ্বত হইতেছে সুতরাং আমরা 

তাহাকেই «প্রাণিবিজ্ঞানের স্থাপনকর্তা” বলিতে পারি। 

-বিভাগ। 



২১৪ ধতিহ!সিক চিত্র । 

এক শ্রেণীর প্রাণী অন্য শ্রেণীর প্রাণী অপেক্ষা অতি অল্লম।ন 
ঠা বিভিন্ন স্বতরাং অতি বৃহৎ প্রাণী হইতে নিয়ম 
জগনের সামঞ্্ । উদ্ভিদের মধ্যে কি করিয়! সামগ্রন্ত দেখান যাইতে 

পারে, তাহা! তিনি নির্দেশ করিয়া যান। কোথায় 
প্রাণিজগতের শেষ এবং কোণায়ই ন উত্ভিদ-জগতের প্রারস্ত। তাহা 
প্ররূত নির্ণয় করা যায় না। কারণ এমন আনেক পদ আছে, যাহা- 
দিকে গামরা প্রাণী ৭ উদ্দিন উভয়ই বলিতে পারি, প্রাণী ও উদ্ভিদ্- 

জগন্ের মপো কোথায় যে, বিশেষ বিভিন্ন তা আছে, 
তাঁহ1! আমরা ঘজ পর্যান্থও লক্ষা করিতে পারি 

নাই, প্রাণিগণের প্রাণ অপেক্ষা! উপ্ভিদের প্রাণ অনেক নিকষ্ট। 
 ফেন না! কোন একটা উদ্দিদকে থণ্ড খণ্ড করিয়। 
ফেললেও উচ্চার প্রাণহানির বিশেষ কোন সম্ভাবনা 

থাকে না সৃতরাং ইভাতে স্পট প্রতীয়মান হয় যে, উদ্ভিদের জীব- 
যন্ত্র সদায় অতি সরল, একে অপরের উপর অধিক 
নির্ভর করে না, কিন্থ একটী ইউচ্চশ্রেণীয় প্রাণী 

অত্যন্ত জটিল ভীবযন্ত্রে নিশ্শিতি। যেহেতু, এ জীবের কোন একটী 
প্রধান যন্ত্র কোনদনপ আঘাত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে 
সেই 'গ্রাণী অচিরেঈ মৃষ্টামুখে গতিত হয়। এবং 

শরীরের কোন একটী অংশ কোনরূপে অগ্তান্ত অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইবামাত্রই উহা নষ্ট হইয়া যাঁয়। এই সকল ও এতস্তিন্ন আরও 
বন্দর হাদয়গ্রাহী তত্ব সমুদায় বিশেষভাবে লক্ষা করিয়। এরিস্টটল, 
তাহার প্রাকৃতিক ইতিহাসে লিপিবদ্ধ কারয়া যান। 

দারশনিক গবেষণার ফলে তিনি সমুদাঁয় অমূলা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়! 
যান, এই প্রাকৃতিক ইতিহাস তাহার অন্ততম। ্ 

আবীরেন্্নাথ দাস গুপ্ত। 

(২) বিভিন্বত। কোথায় ? 

(গ) জীবমগ্া। 

(১) উত্ভতিদ্। 

(২) প্রাণী। 



মাহুয়ান লিখিত বঙ্গরাজ্যের বিবরণ। 

ফ| হিয়েন ও অন্-যুয্নন-চয়ন প্রৃতি চৈন পরিব্রাজকগণের বিবরণ 

£ইতে আমরা ভারতীয় এ্রতিহাসক ভাগারের বন্বিধ উপকরণ 

শংগ্রহ করিতে যাইয়া, চীনের সহিত ভারতের অতীত সম্বন্ধের বিষয় 

অবগত হইণার জন্ত যে একট! এরকাস্তিকী অনুসদ্ধিৎদা অনুভব করি, 
ইঠ| গোপন করিবার জন্ত কোন প্রয়োজন নাই। কি করিয়া কবে, 
কোন সুর এই ছুই ভূখণ্ড পরস্পরের নিকট পরিচিত হইয়াছিল ঃ কোন 

উশাযে চীনবাসী আপার অন্ুুরাশি মথিত করিয়া ভারতে উপনীত 

হইর!ছিলেন, এবং ভারতনাসা তাহা'দগকে কি ভাবে গ্রহণ কিয়া- 

ছিলেন ইতাপ্দ বহু-প্রশ্নে চিন্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরা অগ্তকার 
প্রবন্ধে মাহুয়নের বাংল।র বিবরণ পিপিবদ্ধ করিবার পুর্বে এই জাতীয় 
দুই একটী প্রশ্নের সংক্ষিণ উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। 

অনেকের ধারণ চীনবাঁসিগণ কখন নৌ'বগ্তায় পারদর্শিতা লাভ 

করে নাই। তাহার! 'অর্ণণপোতের আদৌ ব্যবহার জানিত ন|। 

পৃবাকাল হইতেই 'আরবগণ নৌ-বিদা।য় স্থদক্ষ, 'একথা। ত্যবটে, কিন্ত 
ভাগতবাপী ও চীনধাসী৪ যে, নৌবিদ্যার পারদর্শী ছিলেন তাহারও যথেষ্ট 

প্তিহাসিক প্রমাণ আছে। | 
প্রথমতঃ ভারতের কথাই বলি। প্রায় ছুই হাঙ্জার বংসর পূর্বে 

ভারতবাদী যে, স্বরচিত, জাহাজে আরোহণ করিয়া সুদূর চীনরাজ্যে 
উপনীত হইয়াছিলেন, ইহা প্রমাণিত হুইয়[গিয়াছে (0, 1২. 4১. 5.)1 

তারপর বহুবৎ্মরাবধি ভারতীয় অর্ণবপোত সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিয়া 

সে সম্বন্ধ মটুট রাখিয়'ছিল। উদাহরণের অভাব নাই। খুষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দীর প্রারস্তে ফ-হিয়েন ভারতবর্ষে উপনীত হন। ৪১৩ খৃষ্টাবে 



২১৬ এ্রতিহাসিক চিত্র 

লঙ্ক! দ্বীপ হইতে ভারতীয় জাহাজে স্বদেশে তিনি গ্রতাবৃত্ত ভন। 

ইহাতেই শন্ুমিত হয় হে, ভারতব।সী মে সময়েই বহুদুরদেশে নে 
চালনায় নিশ্চেষ্ট ছিল ন। 

চীনেও অতি পুর্বে জাহাজ নিম্মাণ প্রভৃতি বিষয় যে, গ্রচারিত 

হইয়।ছিল ঈহারও নিঃসন্দেহ প্রমাণ ভাছে। চীনভাষায় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিশ- 

গণের ধারণ! যে, ৬১৪-__-৯০৬ খুঃ পর্যান্ত চীনের নাবিখগণ ভারতের 

হুস্থানের সহিত পরিচিত ছিল । তীঞারা নানা প্রানের বিবরণ ও সমুদ্র- 

ঘটত বহু উপদেশ এ দময়'র চীনদেশীয় গ্রন্থ সমূহে পাঠ করিয়া, এই 

সিদ্দন্তে উপশীত হইয়।ছেন। 1). 91১০০১ কর্তৃক অনুন'দি “111৭ 

(01001 15170)0101)101, গ্রান্কে এাইনূপ বহু বিষম প।ঠ করিয়। আম] 

জ।িতে পারি যে” একক।লে কাণ্টন ও বশোগার মধ্ান্থৃত ভূভাগ সমূহে 

চীনগণ অধাধে যাতায়াত করিত। এসুদ্রক্ষে ভ্রামামাণ নাধিকগণকে 

এলোরার জলমগ্ন শৈলশিখর হইতে রক্ষাঃরিবার জ্ন বর্তমান 

£1167010)08৭০* রহ্টায় একপ্রকার আগ্রেয় মঙ্কেতের উল্লেখ চীনগ্রন্থে 

দৃষ্ট হয়। সমুদ্রপঙ্ষে কাষ্টথণ্ড প্রোথত কারছা, রাত্রকণে তদ্ৃপরি 

অগ্নি প্রজ্জখলত কর! হঠত। দুর ঠইতে এই অগ্প লক্ষা করিয়া, 

নাবিকগণ পূর্ব হইতে সতর্ক হতেন । ইহ! হইত্ডেই অনুমিত হয় 

যে, চীনবাসী নৌ-ব্দায় একান্ত অজ্ঞ ছিগ না। 

চীনের কোন বন্দর হইন্তে এই সমুদার অর্ণবযান সুদূল ভূভ!?গ 

সমুহে যাত্র। করিত, ইহ অবগত হঈপার জন্য স্বতঃহ ইচ্ছ। হয়। খু 

১১শ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঙজ্যে কাণ্টন প্রধান বন্দর রূপে প্রসিদ্ধ হইয়া 

উঠে। অনেক বিদেশীয় জাহাজ প্রাতিনিয়তই কাণ্টন উপকূলে অবস্থান 
করিত। চীনের জাহাঙ্গও বিদেশে যাত্রা করিবার ছন্ত দ্রব্যসস্ভর 

মস্তকে ধরিয়। কান্টন বন্দর হইতে চীনের তটগুমি পরিত্যাগ করিত। 

এতদ্যতীত চিলটু আর একঠি বন্দর। স্দূর ফু'কি-ন্ রাঁজা হইতে 



মানুয়।ন লিখিত বঙ্গরাঙগোর বিবরণ | ২১৭ 

কাণ্টন বন্দরে আপিবার পক্ষে বিশেষ অস্থবিধা হওয়ায় এই বন্দরটী 

খোঁল। হয়। ১০৮৬ খুঃ এই বন্দর হইতে কতিপয় সওদাগরী জাহাজ 

চীনরাজ্য ত্যাগ করে। কিন্তু প্র সময়েই কাণ্টন বন্দরের একজন পরি- 

দর্শক “কম্টম্'* (0০১০7)) আদায় করিবার জন্য শুন বন্দরে অবস্থান 

করিত, এবং কাণ্টনই প্রধান বন্দর বলিয়া বিবেচিত হইন। ইহার 

কিছুদিন পরেই বর্তমান “আঁময়ের” নিকটে আর একটী বন্দরের 

হাষ্টি হয়। এই সময় নহির্বাণিজ্্য সাহাধো ধনণাভ করিবার জন্ত চীন- 

বাসীন্দগের মধ্যে একটা উদ্দাম চাঞ্চলা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। চীন- 

বসিগণ সুক্তহস্তে অর্থবায় করিতে লাগিল । ধনীর দন ৪ নিধনের 

পরিশ্রমে সমুদায় চীনরাঁজা যেন কন্মরমুরিত হইয়। উঠিল। 

এই নুতন বন্দরটার নাম “কে-ক-ন”। ১০৮৬ খুঃ হইতে ১৫৬৩ খুঃ 

পর্যন্ত হহার খুব নাম ডাঁক ছিল। এখনে ইহ ধ্বংমাবণেষে পরিণত | 

ইগার বাবস। আমের অন্তর্গত। ১৫১১ থুই জাপানীদিগের আক্ষ- 

মণে এই বন্দর একপ্রকার নষ্ট হইয়! যায়। তাহার পাচ পত্মর পরে 

ইছার আন্তত পর্য্যন্ত লেপ পায়। 

এইবার আমরা আমাদিগের আলে।চা বিষয়ের অবতারণ। 

করিব ।-- 

খুঃ ১৫শ শতান্দীর গ্রারস্তে, চৈন পরিরাজক চীন সম্রাট বর্তুক 
বঙদেশে প্রেরিত হন। তাহার ভ্রমণ-নুভ্তান্ত চ'নদেধয় গ্রন্থে পিপিনদ্ধ 

হইয়।ছে, কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা অবান্তর কথার প্রয়োজন, তাহ 
এই 2-- 

সমট ই-রাংটে! চীনের পুর্্বতম সম্তরটকে সিংহাপনচ্যুত করিয়। 

আপনি রাজদণ্ড ধারণ করেণ। সিংহাসন পাইলেন সভা, কিন্ত ঠাহার 

সন্দিপ্ধ চিত্তের বাকুলতা নিবৃত্ত হইল না। পাপ করিয়া কে কবে 

সুস্থির হইতে পারিয়াছে! তাহার কেবলই সন্দেহ হুইতে লাগিল যে, 
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ই*য়াংচি নিকটবর্তী কোন সাআজ্যে আশ্রয় লইয়া, তাহার বিরুদ্ধে 

ষড়যন্ত্র পাকাইয়। তুলিতেছে । এই বিশ্বাদের বশবর্তী হইয়া, তিনি 

দিবারাত্রি দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত্ত করিতে লাগিপেন। অনেক চিন্তার 

পর স্থির হইল যে, ছগ্সবেশী সম্ত্রাটকে খুঁজি! বাহির করিতেই হইবে। 

কি উপায়ে স্টাহার উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইবে, এই বিষয় লইয়। বিস্তর বাদানু- 

বাদের পর স্থির হইল যে, বিভিন্নদেশে চীনদূত পৈশ্ভ-সমভিব্যাহারে 

প্রেরিত হউক। তাহাতে ইয়াং-চুর অনুসন্ধানও হইবে, অধিকন্ত 

সীমান্ত গদেশ-সমূহে ও বিভিন্নরাগ্ে চীনের শক্তি ও সৈম্ত বলের একটা 
নুস্পষ্ট ধারণ! 'গ্রচার কর হইবে। 

এই উদ্দেশে ১৪০৫ থঃ জ্ুনমাসে সমট কর্তৃক নিয়োজিত চিন্হো, 

ও-য়াং-চি নৃ- প্রমুখ বাক্তিগণ স্বর্ণ।'ও রৌপ্য প্রভৃতি প্রব্য সম্ভার ও ৩০,৯০০ 
সৈল্ত সঙ্গে লইয়া চীনের ধূলর তটছুমি প'রত্যাগ করতঃ পশ্চিমাভিমুখে 

যাত্র। করে! তাহাদিগের সহিত ৪:০ ফিট. লম্বা * ১৮০ ফিট, গ্রশস্ত 
৩২ খানি আঅণবপোত সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত করিয়৷ অগ্রসর হয়। মাংফাট 

নদীর মোহাণ! যুস্৫ নিকটস্থ গিউকি কিং হইতে যাঞা করিয়া, এই 

বিপুলবাঠিনী কোচিন চায়না অতিক্রম করতঃ ভারতে উপনীত হয়। 

মাহুয়ান এই সমুদয় পরিব্রাঙ্গকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া, 
লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ষ্টাহার গ্রস্থমধ্ো বাইশটা রাজ্যের বিবরণ 

পাওয়া যায়! তন্মধ্যে বঙ্গদেশের বিবরণ 'মন্ততম। 

রা মান্য়ান লিখিত বাংলার বিবরণের অনুবাদ 
দেওয়। গেল। 

ন্ুমেনট্রোলা হইতে জাহাজে চড়িয়! মুমান ( আরাচেন নিকটবর্তী 
স্বীপ) ও ইন্থুলান দ্বীপঞ্* গুগিকে অতিক্রম করতঃ অপার অন্থুরাশর 

* ইহলান অর্থাৎ নিকোবর | চৈন পরিব্রাজক নিকোবরকে যে কেন ইনুলান 



মাহ্য়ান লিখিত বঙ্গরাজ্যের বিবরণ । ২১৯ 

উপর অর্ণবপোত নাঁচিতে নাচিতে উত্তর পশ্চিম মুখে অগ্রসর হইতে 
গকে এবং বাযু অনুকূলে প্রবাহিত হইলে, জাহাগ ২১ দিনে চেটি- 
গনে (চট্টগ্রাম) উপনীত হয়। এই স্থানে আসিয়া জাহাজ নঙ্গর 

করে। যাত্রিগণ সমুদ্রপথ ছাড়িয়া এইবার স্থলপথে অগ্রসর হয়। নদীতে 

ছোট ছোট নৌকা! থাকে তাহার সাহাযো ধাত্রিগণ জাহাজ ছাড়িয়া 

৫” লি অতিক্রম করতঃ সোনারগঙে উপনীত হয় *। এই স্থানে 

শবতরণ করিয়া ৩৫ ষ্টেজ বা ১০: মাইল দক্ষিণ পশ্চিম যাত্রা করিলে, 

বাংলার রাজধানীতে উপনীত হওয়া! যায়। এই রাজধানী চতুর্দিকে 

প্রাচীরদ্বার! বেষ্টিত এবং রাজ! পাত্রমিণ মহ বাম করেন। ইচা বিস্তৃত 

নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহ! নির্দারণ করা সহ্গ নহে। তবে ইনুলান যে, 

নিংকাবর সে বিষয় কোন সংশয় মাত্র থাকিতে পারে না। মাছয়ানের সঙ্কলিত 

নিংহলের বিষ্বরণ প।ঠে ইহ্থলানের উল্লেখ দেখ। যাঁয় এবং সেই বিবরণ পাঠে ইউহাও 
শবগত হওয়| যায় বে, এই ইন্ুলান দ্বীপ-পুঞ্জের মূধা মারলিং দ্বীপই সর্ব-প্রধান। 
মারলিং যে মামরি লংয়েরই অপভ্রংশ ইহ। মহছে আমন্ুমিত হয় 1১111117710 এর 

01011121 0017110101-02 ৬০111 হইতে অবগত হওয়। যায় যে, এই মামর্িলিংই 

সববৃহৎ। সুতরাং চীন.পরিবাজক নিকে।বর দ্বীপপুগ্কেই নির্দেশ করিয়াছেন, 
গামর এইবা,প অনুমান করি । আরও এক কারণে এঠ অনুমানই সমীচন বলিয়। 

বাধ হয়। চৈন নাবিকগণ এই দ্বীপপূঞ্নকে * লোহিন্কে। “ অথব। উলঙ্গ জাতির রাজা 
বালয়। বন্থবার অভিহিত করিয়াছেন, যাহারা পুরাতন নাবিকগণেব ভরমপ-বৃত্তাস্ত পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারা নকলেই অবগত আছেন যে, এই আখা। নিকোবরব।সিগণের 

দম্াক্ উপযুক্ত। নিকোবরবা[সগণ অদা।পি প্রায় অর্দ উলঙ্গ অবস্থায় বাস করিতোছ | 
« সৌন।র গঙড,অনেকে অনুমান করেন যে, দোনার গঙ. বাঙ.ল।র পুরাতন 

রাজধানী স্ববর্ণই্র।ম | মধ্যবু'গ স্থবরগ্রমম বাঙলার রাজধানী ছিল। ইবু বটুট!র 
বর্ণায় ইহার উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু মাহুয়ানের মোনারগঙ, বাংলার র।জধ।না সবর্ণগ্রাম 

নছে। এই সন্দেহ তাহার পরবত্তাঁ মন্কগণ হইতে মনে দৃটীভূত হইতে থাকে । জহন 
বামস্ বলেন, ইহ) স্থবর্ণখাম নহে, ইহ। স্বর্পবণিক গ্রাম । ইহা মেঘন| নদীর উপকূলে 
টাঁক। হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহ! এক্ষণে ধ্বংসন্ত,পে পরিণত, কিন্ত এক 
কালে ইহ! সমুদ্ধিশালিনী নগরী ছিল। 1) ৬15০ লিখিত প্রধন্ধ হইতে ইহার 
সম্বন্ধ অনেক বিষয় জান! যার। (00010759101 10 4518010 5০90196/ ০01 

1[3017521 ৬০], 41111.) 

লেখক 
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এবং উৎপন্ন শন্তে স্বচ্ছন্দে প্রজাগণের কালাতিপাত হ্য়। ইহা বহু 

জনাকীর্ণ এবং নগরের অধিবাঁসিগণ' সকলেই মুদলমান । তাহারা সরল ও 

ল্পষ্টবাদী। নগরের অধিঝ।সিগণ বাণিজ্য সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ 

নয়। তাহারা সকলে স্বনর্মিত জাহাজে চড়িয়া, বাণিজা দ্রব্য দেশান্তরে 

প্রেরণ করে। কিন্তু আধকাংশ আধবাসীহ কৃষিকাধ্যের দ্বারা জীবন" 

যাত্রা নির্বাহ করে । তাহারা কৃষ্চকায়। কদাচিৎ দুই একজন গৌরবর্ণ 

পুরুষ তাহা দিগের মধো দৃষ্ট হয়। তাহ।র| অনাবৃত মন্তকে ও নগরের 
মধ্যে যাতায়াত করে, কিন্তু প্রায়ই তাহার মস্তকে সাদা পাগড়ী পরিধান 

করে। পরিধান তাহাদিগের এক প্রকার টঢলঢটলে পায়জামা, তাহাই 

চারদিকে ফেরত! দিয়া পরে ও কোমরের নীচেতে রুমাল দিয়! অশাটিয়! 

রাখে। তাহাদিগের পায়ে চামড়ার জুতা । কাজা ও রাজ কর্মমচারিগণ 

মুসলমানদিগের স্তায় বদনে ও ভূষণণ আপন।দিগকে সজ্জিত করে। 

বাংলাই জাতীয় ভাষ|; নানান্থানে পারপিকও ব্যবহার হুয়।” পাঠকের 

মধ্যে বোপ হয় আনেকেই জানিতে উৎসুক হইয়াছেন যে, ইহ! বাংল।- 

দেশের কোন স্থানের বিবরণ । আমর! নংক্ষেপে ইহ শিদ্ধারণ করিতে 

চেষ্টা করিব। 

চীন পরিব্রাজক বলেন যে, সোনারগঙ্ হইতে একশত পাঁচ মাইল 

দুরে বাংলার রাজধানী । রাজধানীর নাম দেন নাই। কিন্তু আমর! 

পুর্ব্বেই যে সুবর্ণগ্ড ঢাঞার নিকটবন্তী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মবর্বণিক্- 

গ্রাম ইহা ঠিক করিয়াছ, সুতর|ং এই স্থান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমর্দকে 

১০৫ মাইল অগ্রনর ২ইলে, আমর! আমাদগের সম্ুখস্থ মানচিত্রে দেখিতে 

পাইতোছ যে, আমরা ব।ংলার সপ্তুগ্রামে আসিয়া উপনীত হই। এই সময় 

সপ্তগ্রাম একটী সরকার 1 বোধহয়, মাহুয়ান সপ্তগ্রামকেই উল্লেখ করিয়!- 

ছেন। সপ্তগ্রাম যদিও প্ররুত প্রস্তাবে কখন বাংলার রাজধানী বলিয়! 

গণ্য হয় নাই$ শথাপি আইনী-আকবরীতে দোখতে পাই যে, ইহ! 
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একটী প্রধান সরকার এবং ধনসম্পদে ইক রাঁজধানীর সমতুঙ্য। ইহ! 

বুগাল ধরিয়া বাংলার প্রসিদ্ধ বন্দররূপে দেশ বিদেশে পুজিত হইয়াছে । 

এইই সপ্তগ্রামের বৈভব গৌরব মন্বন্ধে যুরোপীয় প্রতিহানিকগণের ইতিহাস 

গন্থ হইতে সংক্ষেপে ছুই একটা কথা উদ্ধত করা অপ্রাসঙ্গিক হইতে 

পারে, অপ্রীতিকর হইবে না বলিয়া বিশ্বাস। 

১। লং সাহেব বলেন, গ্রিনির সময় হইতে পর্ভগীজগণের আগমন 

কাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম বাঁজকীয় বন্দর ছিল। 

২। উইলফোর্ড বলেন, সন্তগ্রাম তীর্থরূপে গণা ছিল। বহু রাজ 

এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। ইহার পরিমাণ অঠি বিস্তৃত 

ছিল। 

৩। এ্রতিহাপমিক ডিবাঁরে! বলেন যে, সপ্ডগ্রাম বন্দর খুন বৃহৎ ও 
নগর সুন্দর | 

৪ । পার্থাস এর মতের সমর্থন করিয়াছেন। 

এক সময় বিভিম্নদেশ হইতে আগত পণাবাহী বিশাল বাঁণিজ্য-তরী- 

সমৃছ নদীবক্ষে শ্রেণীবন্ধ পলীর ন্যায় বিরাজ করিত। সুতরাং অন্বীকার 
করিবার উপায় নাই ষে, প্রাচীন সপ্তগ্রাম অতীব সমৃদ্ধশালী ছিল। তবে, 

চীন-পরিব্রাজক বলিয়াছেন যে, অধিবাপিগণ সকলেই মুললমান, ইহ। 

ভ্রমাআ্মক। রাজকর্মচারী ও প্রধান ব্যক্তিগণ যে মুসলমান ছিলেন 

তদ্ধিষয়ে সন্দেহ নাই (1. বং, 4১5. 1395. ) ভুষ্টব্য। 

আগামীবারে আমর! মাহুয়ান কর্তৃক সঙ্কলিত অন্ঠান্ত বিষয় সম্বদ্ধো 

আলোচন। করিব। কোন অনিবার্ধা কারণে প্রবন্ধ অতি ব্যস্ততার সহিত 

লিখিত বলিয়া, স্থানে স্থানে বৃুবিষয় সরল করিবার অবসর পাই নাই। 

প্রবন্ধের পরিশিষ্টে সে সমুদয় বিষয়ের আলোচন! করিব। 

শ্রীহরিদান গঙগে।পাধ্যায় ॥ 



রমগী-মেলা 

থনরোজ দিল্লীশ্বর অকবর সাহের প্রতিষ্ঠিত একটী মানন্দ উতণব! 

ইহা গ্রতি বৎঘর নৌরোজার শেষ দিন সম্পার্দত হুইত। মুসলমানেরা 

নববর্ষ অর্থাৎ সুর্ধ্য যে সময় মেষ রাশিতে পদার্পণ করেন সেই সময়কে 

বৎসরের প্রথম দ্রিন ধরিয়া তীভাবা। একটী উৎমবের অনুষ্ঠান করিকেন। 

যুরোপীরদের [৩৮ ১৫৪৮5 07$র ভয়, সে উত্সবও মহাঁসম।রোহ ও 

আমোদ মআহলাদের সহিত সম্পার্দিত হইত। সেই উৎসব আোত ক্রমাগত 

নয়দিবস চলিত। | 

নৌরোজার শেষ দিবসে আক্বরসাহ তাহার অন্তঃপুরাভ্যন্তরে একটা 
রমণীর হাট বসাইতেন। ইহাই খোলরোকস বা রমণী-মেলা। আকনর 

সাহই এই অভিনব মেণার প্রবর্তক | প্রত প্রস্তাবে'পবিত্র নৌরোছ! 

উৎসবের সহিত ইহার কোন সংস্বব ছিপ না। 

মোগল-কুপঠিলক মহামতি মাকবর, যিনি খ্য।তি প্রতিপত্তি, অমিত 

বিক্রম ও চরিত্রনলে "দিলীশ্বরো ব। জগদীশ্বরো। বা” বলিয়! জনসাধারণের 

হাদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিপেন, মেই মহা!-মহিমাময়, দেবোপম,উদারহদয় 

আকবরসাহ কেন যে, এই কলঙ্কময় পপ “মেলার” গ্রতিষ্ঠ| করিয়া, ছলেন, 

কেমন করিয়! বলিব ?. 

মহামতি আকবর কোন কুট মভিদদ্ধির মূলেই এ খোঁসরোজের সৃষ্টি 

করেন, কি কেন সছ্দেশ্ প্রণোদিত হইয়াই ইহার অবতারণ| করেন 
তাহ। কে বলিতে পারে? 

এতংসম্বদ্ধে এতিহাসিকদিগের মধ্যেও বিষম মতভেদ । 

আকবরের সমসামগ়িক এ্তিহানিক আবুলফজলের উক্তি সমধিক 
প্রামাণ্য হইলেও অন্তান্ত এ্রতিহাসিকগণ আবুলফ্জলের ঘাড়ে পাতি 



রমনী-মেল। ২২৩ 

বংসলো”'র দে!ষ চাপাইয়!, তাহার মত অগ্রাহ করিতে অণুম।ত্র কুণ্ঠিত 

£য়েন নাই । 

আবুলফগলের মতে মহামন। আকবর সাহের নৌরোজা উপলক্ষে 

“মহিলা-মেলা”” প্রতিষ্ঠা-মহিলা সমাজের সুঙ্ষশিল্লের উন্নতি-বিধান ও 

তদুপলক্ষে বিভিন্ন স্বানের জনসাধারণের মাননদিক ভাব ও রাঞ্জোর 

অবগ্থ। পরিজ্ঞাত হওয়াই, মূল কারণ বলিয়! নিণাঁত হইয়াছে। 
আকবরের কলঙ্কমোচন করিতে, তিনি যত সমর্থনই করিয়াথাকুন ন। 

€কন, এই খোসরোছ বাঁপারের ইতিহাস পূর্বাপর পর্যযালে।চনা করিলে 

তাহার উক্তি সম্পূর্ণ সঙ্গত ও ভিত্তিমুপক বপিয়া মনে করিবার আমরা 

অণুমাত্রও কারণ খুঁজয়া পাইতেছি ন1। | 

খোসরোজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে প্রতি নববর্ষের গ্রারস্তের 

পূর্বেই চতুর্দিকে খোসবোজের পরওয়ান! জার হইত। মেগল- 
লিংহাদনের অধীন যত মহারাঁণ!, রাপা, সগামস্ত, আমির, উমরাঁও 

ধতোকের নিকট খোসরোজের সাদর নিমন্ত্রণ প্রেরিত হইত। নির্দিষ্ট 

দিনে তাহার! তাহাদিগের বিধাহিত অবিবাহিত জ্ত্রীকন্যা-ভগিনী বধূ- 

দিগকে সম্রাট প্রাসাদে প্রেরণ করিতেন। 

আগ্রায় মোগল অন্ত্ঃপুরের একটা নির্জন সুসজ্জিত প্রশস্ত প্র।ঙ্গণে 

এই রূপের হাট--আকবরের স্থথের মেলা, বপিয়। যাইত। এই স্বানে 

অ।কবরের বিমল চরিত্র ছ্ুরপনেয় কলঙ্ককালিমায় কলু'ষত হইয়াছিল) 

আকবর যথেই শিক্ষাও পাইয়াছিলেন |) 

সম্রাটাস্তঃপুরের বেশমগণ ও অন্তান্ত রমণীগণ এই হাটে খরিদ বিক্রি 
করিতেন। পুরুষ তগায় প্রবেশ করিতে পারিত না, কেবল সম্্ট 
ছল্সবেশে যাইয়া তাহাতে ভ্রমণ করিতেন, €কোন কুমারীকে দেখিয়া 

অনিমিষ লোৌচনে চাহিয়! থাকিতেন, কখন বা কোন যুধ্তীর সহিত 

একটু রলিকত! করিয়া চিত্তে বিমল (1) আনন্দ উপভোগ করিতেন। 



২২৪ এতহাসিক চিত্র। 

দ্দিলীখ্বরো। বা জগদাশ্বরে। বা” বলিয়া যিনি সর্ধত্র পুজিত, যাহার 

উজ্জল যখঃপ্রভ! মধ্যাহৃ-মরংচিবৎ আসমিন্গু-ব্রহ্মপুত্র আহিমাপ্ট্র-কুমারিকা 

পরিব্যাপ্ত,। আবাল-বুন্ধবনিতার নিকট যিনি একমাত্র আদর্শ সম্রাট 

বলিয়৷ পগুজিত, সেই ভুবন-বিধ্যাত মোগল-কুগতিলক মহামতি আকবরের 

কি এই কাধ্য! তাহার চিন্তে বমল আনন্দ অনুভূতির কি অন্ত উপায় 

ছিল না? 

' দিল্লীশ্বর আকবর-_মআমর। আর স্টীহ!কে মহামতি বলিতে ইচ্ছা করি 

না, যেই (?) সংসাধনার্থেই এই রূপের হাটর্প জ্বলন্ত মহাপাতকৈর, 

গ্রশয় দিয়াছিলেন, কীহার সে অিসন্ধ সংসাধিত হয় নাই । পরস্ধ সেই 

মহানরক হইতেই, তিনি তাহার অমূল্য চরিত্র, মহান্ তেজ গর্ববভাব, 

হৃদয়ের অসীম নির্ভরতা, জগৎ ছোড়া নাম একাধারে সকণি হারা- 

ইয়াছিলেন। ৰ 

আকবর যে, কেবল ছপ্মুবেশে ভ্রমণ ক'রয়াই এবং যুবতী ও কুমারী- 

গণের রূপলাবণ্য পরিদর্শন করিয়!, তাহাদের সাঁহত ছুইট! হাস্ত-পরিহাস- 

চছলে রমঘিকতা করিয়।ই যে, স্বীয় অনুষ্ঠিত কাজের সফলতায় পহুছিয়া- 

ছিলেন বলিয়া মনে করিতেন তাহা নহে। এই “মোহিনী-মেল।।, 

তাহাকে পদে পদে স্থঙিত করিয়া, ম্বগের আমন হইতে নরকে লয় 

প্রাত্ষ্ঠিত করিয়াছিল। তাহারও দৃষ্টান্ত বিরঙগ নহে। | 

এতিহাসিক আবুলফঞ্জল যেমন আকবরের সমসাময়িক, বিকানীর- 

রাজকুম।র কবি পৃথীরাজও সেই একই সময়ের । ভাগ্য-বিপর্ধযয়ে 

পড়িয়া শিশেোদীয়-কুলতিলক মহারাণ! প্রতাপপিংহ যখন পদস্থলিত 

হুইতে বসিয়াছিলেন, তখন'বিকানীর-রাজকুমার পৃ্থীবাজ মন্াহত হইয়া, 

তাহাকে ষে লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আকবরের 

নৌরোজার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন__'£* * * * প্রকৃত রাজপুত হইয়া! কে 

নৌরোজার জন্ত আপনার কুলসন্ত্রম ত্যাগ করিতে পারে? তথাপি কত 
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লোকেই তাহা করিয়াছে। ক্ষত্রিয়ের প্রধানতম পণ্য সকলেই বিক্রয় 

করিয়াছে বলিয়া চিহোরও কি এই হাটে আসিবে । * * *৮ ০১) | 

ঘটনাশ্রেতে পৃথীরাঙ্জ আকবরের এই পাপ নৌরোজার উদ্দেশ্য 

অবগত ছিলেন। তাঁহার জোষ্ঠ ভ্রাত। রারপি হের পত্রী খোমরোজে পণ্য 

নিকাইতে যাইয়া দিলীশ্বরের নিকট রাজপুত রমণীর অমুলা পণ্য সতীত্ব 

রত্ব বিক্রয় করিয়া আনিয়াছিপেন। এন্দ্বযতীত এই খেসরোজের এই 

পণাশালায় যোধপুর-বাজকুমারীর অলভ্তক-বুপ্িত চরণতলে সাহান্স। 

বাদশাহ আকব্রদাহ তাহার অকলঙ্ক রাজমুকুট বিকাইয়াছিলেন। 

বিকানির রাজের নিকট তাহ। অপরিজ্ঞাত ছিল ন1। 

পৃথনরাজ এপাপ কার্যের পক্ষপাতী না হইলেও পৃথ্থীরাজপত্বীকেও 

একসময় খোসরোগে মেলাক্ উপস্থিত হইতে হইয়াছিল-_সে সময় 

পৃথীরাজ সপরিবারে মোগপছ্র্গে বন্দী। 

যে সর্ধবনিয়ন্ত। পরমেশ্বর আকবরকে দেবেপম চরিত্র-রছে ভূষিত 

করিয়াছিলেন, আবার ধাহার ঘুর্ণিত চক্রে আকবর নরকের কীট হইতেও 

অধম হইতে চলিয়ছিল। মেহ পরম কারুণিক মঙ্গলময় পরমেশ্বরের 

করণায় আঙ্গ আকবর দলেই খোসরোর্ষে যে শিক্ষা লাভ করিলেন, নে 

শক্ষা তাহার জীবনের এক মহা-পরিবর্ন-লাধন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। 

মেই শেষ খোসরোজের শেষ মুহূর্কে রাজপুতরমণী-কুলমণি পৃথীরাজ- 

পরীর তীক্ষ চুরিকার মধ্যে বে ভয় ও বিভীষিকার মুহ্ি বিরাজিত 
দেখিয়াছিলেন, একাধারে তাহাতে যে সতাত্বের উজ্জল কিরণ নরকের 

ভীষণ ছাদ পরিদর্শন করিয়াছিলেন, ইহাতেইঠ আকবরকে খোসরোছের 

পাপ অভিনয় বন্ধ করিতে হইয়াছিল |* শুনা বায় হহার পর আর আকবর 

নৌরোজ! উপলক্ষে দে খোসরোজের নামও লইতেন ন1। 

€১) রাজগ্থান ; মিবার দশম অধ্যায়। 
* আকবর স।হু একবার খে।নরে।জের মেলায় পৃথীর।জ-পত্বীর রূপ-লাবণ্য পরিদর্শন 

১৫ (ষ্ঠ বর্ষ) 
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এই খোমরো প্রবর্তিত করিয়া আকবর যে কেবল নিঙ্গেই কলুষিত 

হইয়াছিলেন তাহ! নহে, তাহার ভবিষ্যত বংশধরগণেরও অধঃপতনের 

স্থন্পপাত করিয়া দিয়াছণেন। 

তাহার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর দিলীতে তাহার উদ্ধার সাধন ও সংস্কার 

করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের সময়ই সাহজাহান এই “থাসরোজ”-বূপ 

রূপসমুদ্রের মন্থন হইতে মোহিনী শ্গরূপ ভূবন-বিখ্যাত রূপললামভূতা 
তাজবিবিকে লাভ কারতে পারিয়াছিলেন। 1 

ভাহার পর সাহজাহানও [পিহপিতামহ-গরচলিত কাধ্যট। ত্যাগ করা 

সঙ্গত বিবেচনা! করেন নাহ। শ্রুপ্ধার সময়ে বাঙ্গলা পধ্যন্তও সেট! 
সংক্রামিত হইয়াছিল। ওরগগছেবের সময়ে সে স্রোত আরও খরতর 

বেগে প্রবাহিত হইয়াছিন। সে সকল পৈশাচিক কীত্তিকাহিনী বিবৃত 

করিয়। তাহ|কে হস্তগত করিয়। ছুরমন'য় পাঁপলানল। চরিগর্থ করিতে ইচ্ছ। করিয়া, 
ছিলেন। তদনুমরে মেলাভঙ্গের পর তাহাকে কোন গুপ্তগুছে আবদ্ধ করেন ও সম্রাট 
তথায় উপাস্থত হইলে পৃথীরালগত্জী শত হুরবারি নাহ|।য্যে দতীত্বের যে ভীষণ 
চিত্র সাহান্ সা আকবরের সম্মুখে প্রনশন করেন, তাহাতে সআট চিরজীবনের জন্য 
খোনরোঙ্গে বিমল আরাম উপভো1:গর মাশ। পরিত্যাগ করির।ছিলেন। 

+ তাজ ওরফে অগ্মন্দবান্ু জ।ম।ল খা নামক জনৈক সম্বাপ্ত মোগল ওমরাওয়ের 

বিবাহিত। পত্বী। খোসরোজ উপল.ক্ষ একবার মোগল অন্তঃপুক্ধের পণ্যবীধিকায় 
যাইয়া, কুমার খরমের (সাহঞজাহান) লোলুশনে:ত্র পঠিত হন। খরম মেলাভঙ্গের 

পর তাহাকে তাহার প্রকোষ্ঠে আমন্ত্রণ করেন। অগ্জমন্দ যুবরাজের প্রার্থনা! লঙ্ঘন 
করিতে পারিলেন ন।। সেখানে নুশ্তাগীত পান আহারাদি আমোদ আহ্লাদের পর 
অঞ্জমনা যখন স্বামিগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন জামালখ| তাহাকে দুর করিয়! 
তাড়াইয়। দিংলন। এই ব্যাপারে অঞ্জমন্দের কোন দে|ষ (ছল কিন|, সেবিচার যখন 
জ।মাস খাই করলেন না, তখন আমরাও কণ্রতে চাই ন।। অজ্জমন্দু জামাল খ। 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন শুনিয়।, স।হজাহাঁন তাহীকে আশ্রয় দিগ্গেন ও জামাল থার 
প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রন করিলেন। অজ্জমন্ের অনুরোধে জামালের প্রাণদগ্ডাদেশ 
রহিত হইয়াছিল। কিস্ততিনি আর অগ্জমন্দকে গ্রহণ ন। করির। দিল্লী পরিত্যাগ 
করিলেন। পরিত্যক্ত অজ্জ মন্দকে কুমার খরম যথাবধিধানে গ্রহণ করিগেন। দেই 

সৌসা গ্যশালিনী অজ্জ্মনূই ভূবন-বিখ্যাত মমতা জমংল নামে অভিহিত হইয়াছিজেন। 
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করিতে আপাততঃ ইচ্ছ! করি না। আকবরসাহ নাই, কিন্তু তাহার 

থোনরোজের সেই নির্জন প্রশস্ত চত্বর আজও দর্শকের হৃদয়ে তাহার পাপ- 

গরবৃত্তির নিদর্শন ঘোষণা করিতেছে । কালে ইহাও ধূলিসাৎ হইবে, কিন্ত 
ইঠিহামের বক্ষ হইতে আকবরের এ অপযশ,--এ কলঙ্ক-কীন্তি কখনও 

অপসারিত হইবে ন|। ূ 

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার। 

শ্নেহালিঙ্গন। 

কি (চত্ চমক্প্রদ্দ !--মরি, মরি) অহে! !- 

কে যায় ছুটিয়৷ ওই দ্রুত তুরগগমে ! 

আরোহি বিমানমার্গে পবন-বাহনে 

ধাইছে ধবলকাস্তি ঘনবর যেন! 

অথব| অনস্তাকাশে জ্যোতপিও্ড কোন 

কক্ষাচাত, লক্ষাহীন, মছাশুগ্ঠ পথে 

হয়েছে ধাবিত দ্রুত। কি দৃম্তমোহন! 

অশ্বখুরক্ষেপে ঘন পাষাণ শদীরে 

উঠিছে অনলকণ!1; নবে।দগত মাহা, 

হদয়ে কুম্থমকপি-_-কোমলা লতিকা।, 

তরুশিশু স্থকুম!র 7; অন্কুর নবীন, 
হ'তেছে দলিত হত; স্থানচুত কত 

ছুটছে উপলখণ্ড । কন্দরে কন্দরে 

উঠিতেছে প্রতিধ্বনি প্রতি পাদক্ষেপে। 

আকধিত রশ্মযোগে, গ্রীবাভঙগী করি, 
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কতু বা সরলগতি, বক্রগতি কভু, 

আলোড়ক্স। বাস্ুসিন্ধু, সম্তরিয়। যেন, 

চলিয়াছে শশ্ববর অবলীলাক্রমে। 

নিফম্প, নীরব, স্থির, গম্ভীর-বদন, 

করিয়! আসন বীর পৃষ্ঠদেশে তার 

উন্নত, বিস্তৃত, দৃঢ়, শুঙ্গবর যেন 

গিরিশিরে, ছুই করে রজ্ভু আকষিয়া 
করিছে চালিত তারে যথেচ্ছ প্রদেশে ) 

বন্ধ কটা কদ্ধে মি, ফলক পৃষ্ঠেতে 

হইতেছে আন্দোলিত, আহত বর্মেতে ) 

উঠিছে ঝন্ ঝন্ শব্দ, শুন্ধ দিগদেশে। 
ভাবিয়া শমনাগন্ত সহসা, সভয়ে 

পশুপাক্ষ জীবজস্ক বনচরগন 

পশিছে গহাশর বনে, শুন্তমার্গে কেহ 

উড়িতেছে সবিলীপে-_চিৎকারি সঘনে । 

স্বেদন[ত বীরবর; মাত তুরঙ্গম 

সফেন-বদন; ঘন নিশ্বাস নাসায় 

বহিতেছে উভয়ের অবসন-প্রায়। 

কে ওই দেঠ্ছ্েকাস্ত বীরেন্দ্রকেশরী ? 

চজ্ছে কোথায় এবে কাহার উদ্দেশে 

হেন বেশে? পলাতক শক্র ছুরাসধ,__ 

অন্ুপার তারে কি গে। এ ছুর্গমদেশে 

চলিয়াছে বী?বর, ছিন্ন শির তার 

করিতে পাতিত ভূমে অব্যর্থসন্ধ।নে 

ওই কাল কপাণের, শান্তি” সমুচিত? 
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হ! অদৃষ্ট !_-নহে তাহা ! দৈব-হুর্বিপ!কে 

বিপরীত আজি তার; শক্র.অনুস্থত 

পতিত সঙ্কটে মহা হায়, শূরবর 

চলিয়াছে আত্ম প্রাণ রক্ষিতে এক্ষণে! 

ভ্রাতৃঘাতী মাতৃহস্ত। পাপাত্ম। মানেরে 

অক্ষম দানিতে শাস্তি, ক্ষোভিত-হৃদয়, 

ব্র্থমনোরথ হায়, রণক্লান্ত অতি, 

রাজপুত-কুল-কেতু বীর-কুল-মণ 

হৃমণি-ভূষণ রাণা, রণাঙ্গ নেঘোর 

দেখাইয়ে রণক্রীড়। জগ তবিশ্ময়, 

যুঝি বেগে শতঞ্চণ অরিসৈন্ত সনে, 

পরিহরি রণভূমি, আরোহি চৈতকে-_- 

মেঘবর্ণ অশ্ববর ইতিহাস-খ্যাত-- 

করিছে প্রস্থান আর্সি | পার্বত্য প্রদেশে 

চলেছে একাকী বীর ।* পশ্চাতে তাহার, 

* বর্বাক।ল--১৬৩২ সম্বতে (১৫৭৭ গুষ্টান্বে) আ।বণ ম!নের সপ্ত দিবসে 

হল দিঘ।টে যে বিশ্ববিখ্যাত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, তাহাতে মিষারপাত মহারাণ। প্রভাপলিংহ 

অপসংখ)ক (২২***) রাজপুত সৈন্য লইয়া, চেলিম (আকবর পুজ) ও মানপিংহ- 

রিচাঁলিত শতগুণ অধিক মে।গল সৈন্যের সন্মুণীন হন। এই অন্যার় যুদ্ধে, তিনি 
মভ্যকুত শক্র-ভয়ঙ্কর রণক্রীড়। গ্রদর্শন করিয়।, শত শত যবুনর মুণ্পাত করিল, 
ধক্ষণ পরে, শভ্মন্ত্রে ক্ষত বিক্ষত ও রণক্ু।ন্ত হহইয়! পড়েন; এবং ঝালাপতি বীরশ্রেষ্ঠ 

বানর হত্তে যুদ্ধভ।র সমর্পণ করিয়া, তাহার ধিখাত চৈতক-নামক অশ্বে আরোহণ 
করির। এককী রণস্থল পরিত্যাগ করেন। তুচ্ছ আত্মভিমানের বশবর্তী, দেশ্রোবী, 
ন'তৃত্রোহী, মহাপাপ মানসিংহই এই প্রলক্প কাণ্ডের সংঘটনকর্ত।। মোগল-সৈম্যের 
দখ্য।ধিক্য প্রধুজ, এবং অধিকন্, তাহার আগ্নেরাস্ত্রে হসঙ্দিত থ|কায়। এই অুদ্ধে 
হ।রাই জয়লাভ করিয়াছিল। এই মহ্াদমরে মিবারের সমস্ত রাজবংশই এক 

গরকার বীরশুন্য হইয়াছিল। সহশ্র পহত্র রাজপুত ভীমবিকত্রমে সম্মুখ সময়ে খর্গগামী 
চইয়।ছিলেন। 
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হের ওই,-.অতি বেগে তুরলযুগল, 

যুগল আরোহী সহ, আশুগতি-গতি 
আিছে ছুটিয়, তীত্র তীরদ্বয় যেন! 

হেরি দুর হতে তারে ত্যাজতে সমর, 

যবন যুগল ওই, অলক্ষিতে তার 

হুইয়াছে অনুগামী, আক্রমি সহস! 

সংহারিতে অদ্ধপটথে ) উদ্ধ কর-দয়ে 

আক্ষালি উলঙ্গ অপি, উন্যাত্তের প্রায়, 

আসিতেছে উদ্শ্বাসে। মুহূর্তে প্রত্যেক 

হইতেছে গাঢুতর সঙ্কট বীরের; 

আসিছে ঘনায়ে মৃত্যু । না চাছি পশ্চাতে 

চলিয়াছে রখিবর। প্রাণপণ করি 

লইতে প্রভুরে ত্বর। নিরাপদ স্থানে, 

রক্ষিতে জীবন তার অমূল্য জগতে, 

চলেছে চৈতক; ক্ষুদ্র পলক মধ্যেতে, 

লঙ্িয়া সহজ বাধা খিল্প ছুনিবার, 

অতিক্রমি দ্বরারোহ বন্ধুর প্রদেশ 

মৃত্যুপূর্ণ ভয়ঙ্কর, দূর দুরাস্তর 

লইছে তাহারে ত্বরা। বিম্ময়ে অপার, 

হেরি অল্প ব্াবধ।ন, দ্বিগুণ প্রমাণ 

গ্রতিক্ষণে, প্রাণপণে সৈনিক-যুগল 
করিছে চালিত অশ্ব দ্বিগুণ বিক্রমে। 

ওই সমীপন্থ শক্র! এই ধরা যায়,-- 

বসে শিরে যুগপৎ যুগল ₹ৃপাণ। 

হয় সিক্ধকাম দেহে !--কি জাশ্চর্য হায়, 
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নাহি দেখা যায় আর, চক্ষের পলকে, 

অতিদুরে অশ্ববর আরোহীর সহ 

বিরাজিছে বিন্দুনম ! 
নাহি আশা আর; 

বিষাদে নিশ্বাস তাজি, তথাপি আবার, 

ধাইছে ঘবনদ্বন্ন ; আরক্ত বদনে 

উঠিছে ফুটিয়! যেন বিন্দু শোণিতের ) 

আসিছে বাহির হ”য়ে অক্ষিপিগচদ্র 

জলিয়! অলিয়া যেন; শ্লাত স্বেদজলে। 

নাহিক জক্ষেপ কিন্তু, কোন দিকে কারো; 

লক্ষ্যিয়া একাগ্রমনে দূরগত বীরে, 

করিয়। প্রতিজ্ঞ! দৃঢ় সংহারে তাহা র, 

চলিয়াছে অনিবার যবন-দ্বিতয় 

নিয় নিঃশস্ক অতি । 

সহসা পশ্চাতে, 

চমকি শুনিল দেহে বীর-নিংহ-নাদ-_ 

“সাবধান ছষ্টগণ !”-_-অশনি-গর্জন ! 

ন! ফিরাতে নেত্র হায়, সচকিতে দেহে 

হেত্রিল সন্মুখে, মরি, সাক্ষাৎ শমন, 

ভীমমুর্তি অশ্বারোহী রাজপুত এক, 
করি নিফোধিত অনি, ব্জনম বেগে, 

হঃয়ে অগ্রগামী, পুনঃ ফিরি চক্রাকারে 

আক্রমিল ছইজনে ! অতি অল্লক্ষণে, 

ক্ষুদ্র সংঘর্ষণ শেষে, রাজপুত বীর 

করিয়! দ্বিখণ্ড দৌহে ফেলিল1 ভূতলে ! 
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করি অসি রক্তন্নাত, কোষবদ্ধ দ্রুত, 
ন। করি বিলম্ব ক্ষণ, বিছ্যত-গতিতে 

হইল] ধাবিত পুনঃ লক্ষ্য দূরগত 

অশ্বারোহী বীরবরে। 

অহো, সর্বনাশ ! 

এ যে সেই শক্তগিংহ ভ্রতৃদ্রোহী, পাপী, 

মহাশক্র প্রতাপের !1--দিয়া জলাঞ্জলি 

 ভ্রাতৃপ্রেমে, দলি পদে শ্বজাতি-কল্যাণ, 

বিসঙ্জিয়া ধর্ম কম্ম, ষে ছুম্ধতি হায়, 

হীন-শ্বার্থ-প্রণোদিত, লয়েছে অ।শয় 

মোগুল-পতাকা-মৃূলে-শক্র-পর্তলে । 

অতি হীন গ্রতিহংসা! পোষিয়া হৃদয়ে, 

(কুসস্তান জননীর, কলঙ্ক কুলের 1) 

ভুণিয়! শ্বনাম, পৃত স্ববংশ-গৌরব, 

হয়ে আধ্যনুত হায়, ক্ষাত্রয়সস্তান, 

করিয়াছে মাত্মদান দাসত্বে পরের ; 

তুলেছে অবাধ অসি প্রকাশ্ঠনমরে 

করিতে শোণিত পান ফোদর ভ্রাতার !* 

* শক্তসিংহ, উদয়সিংহের দ্বিতীয় পুত্র। একদিন, শক্ত ও প্রতাপ মৃগয়। করিতে 

বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, একটি লক্ষ্যভেদ লইয়া উভয় ভ্রাতাঁয় ঘোরতর বাঁগবিতও।, 
উপস্থিত হয় । এই বাগযুদ্ধ ক্রমশ; চরমে উঠিয়া, প্রকৃত যুদ্ধে পরিপত হুইল । 
ক্রোধে আন্মহার। হইরা, উভয় ভ্রাত।ই গ্রস্পরের প্রতি আপনাপন ভীম অস্ত্র উদ]ত 

করিয় ৪ দণডায়ম।ন হইলেন। তাঁহার অনুচর ও অন্যানা যাহার। তথ!য় উপস্থিত 

ছিল, তাহার। কেহই ইহাদিগংক এই অ।স্মবিনাশকর কুৎদিত কাধ্য হইতে প্রতি নিবৃদ্ত 
করিতে পারিল ন।। অদ্বরে গিহ্লোটকুলের কুলপুরোহিত দড়।ইয়াছিলেন ; তিনি 
দেখিলেন--সর্বনাশ উপস্থিত! ছুই মহাবল মক!সিংহ, পরম্পর পরম্পরেয় প্রাণ” 
সংহথারে কৃত-সন্কল্প! তিনি “মহারাজ! ক্ষান্ত হউন--ক্ষান্ত হউন,” বলিতে বলিতে, 
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কেন হেরি পুনর্বার এ প্রদেশে তারে? 

নিরখি কেনবা হেন ভাবানস্তর তার? 

করিয়া সংহার ওই ন্বপক্ষীক্ধ গণে, 

করিছে গমন দ্রুত প্রতাপের গ্রতি ? 

নাঁশি গ্রতিদ্বন্দিন্বয়ে, লভিতে একাকী 

কীর্তির কনকমাল্য শক্র-নিধনের 

তুর্জয় ছুদ্ধনদ, হায়, সেই সনে আর, 

মোরদর-শোণিতে কর করিয়া রমিত, 

লিখিতে অনল-বর্ণে ইতিহাস-বুকে 

ত্রাতৃহস্ত' নাম, চলেছে কি কুলধবঞ্জ? 

ধিক শত, শক্তসিংহ !--ক ব'লব আর ? 

কুক্ষণে প্রস্থতি তব, পিন্ রত্বপ্রশূ 

উগরিলা কালান্তক কাপকুট যথা, 

করিল। গ্রপব তোমা! পূত ক্ষত্র-কুলে 

জনম কুক্ষণে তব! ক্'ত্রয-কপাণ_- 

ধর্মের রক্ষক নিত্য অরি অধর্মের-_ 

তাহাদের মধাস্থলে আমিয়। দণ্ডায়মান হইলেন এবং বিবিধ অনুনয়-বাক্যে াছাদ্দিগকে 
শান্ত ভাব ধারণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, 

সকই ব্যর্থ হইল! ক্ৌধান্ধ ভ্রাতৃদ্বয় কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন ন। 
কহই উদ্যত অস্ত্র প্রতিনিবৃত্ত করিলেন ন।. অবশেষে, উপয়াগুর ন। দেপিয়। 
তাহার্দের সেই পরমমঙ্গলাক।জ্সা আত্মচা।গী, শুরে।ভম কুলপুরোহিত, শ্বহস্তে হ্বীয় 
বক্ষে শাণিত ছুরিক। প্রোথিত করিয়। প্রাণত্যাগ করিলেন। এতক্ষণে প্রচাঁপের 
চৈতন্যোদয় হইল । ভাহাদের আঁবমুষ্যকারিতা ও আতিক্রোধপরবশতার জন্য, 

তাহাদের চক্ষের স্মুখে ব্রহ্গহতা। হইল! প্রতাপ অস্ত্র সন্বরণ করিয়া, শক্তকে মিবার 
পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। মহাতেজা শত্ুও অগ্রজকে অভিবাদন 
করিয়। প্রস্থান করিলেন । বলবতী জিঘাংস। শক্তের হৃদয় অধিকার করিল। তিনি 
প্রতাপকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিধার জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং তৎস্থযোগ 
প্রত্তির জন্য প্রতাপশত্র আকবরের পক্ষাবলম্বন করিলেন। 



ঞতিহাদিক চিত্র। 

কলুষিত, তব করে উঠিয়। কুক্ষণে ! 
কিন্ত, ভ্রান্ত, বৃথ! তোমা! কর তিরস্কার) 
নহ দেষী এক! তুমি। চির-অভাগিনী 
ভারঙজননী তব! ভাগ্যদে।ষে তারি, 

ভ্রাতৃদ্রেহী দেশদ্রোহী তব মম কত, 
কালে কালে, কলঙ্কের গাঢ় মসি ঢালি 
রেখেছে আবৃত করি পুরাবৃত্ত তার! 

তাদের অক্ষয় কীর্তি, এই গুরুভার 
চরণে শৃঙ্খপ তার ছুশ্ছেস্ত কঠিন ! 

হা প্রতাপ জননীর সুযোগ্য সম্তান! 

বীর-কুল-শিরোমণি ! মাতৃগত প্রাণ! 
হয় বুঝি অবসান আজি লীল! তব! 
অপূর্ণ বাসন! তব রহিল জীবনে, 
হলোন। হলোন! হায়, পাপের নিধন 

হলোন। ধর্মের ত্রাণ! হলোন। উদ্ধার 
স্ব্গদপি গরীয়মী জন্মভূমি মা'র ! 
ধরিয়] সংহার-অস্ত্র, কৃতান্তের প্রায়, 

হ! ধিক--সোদর তব, হের ওই, বার, 
আমিছে নমীরবেগে !--হ! অদৃষ্ট, অহো 1- 
ছিল শ্রেয়; শতগুণ এর চেয়ে হায়, 
সমর-প্রাঙ্গণে তব প্র।ণ বিসর্জন 
করিয়া নিধন শত্রু ।__সাবধান সাধু, 
সমীপন্থ ওই দন্!, ধর তরবার! 

“হে! নীল ঘোড়াক1 সওয়র 1-_-ব্রনাদে 

ডাঁকিল পশ্চাতে শক্ত, সমীপস্থ প্রায়। 

তুলি গ্রতিধ্বন ঘে'রু প্রশান্ত প্রদেশে 

শবহান, স্থিরনীরে তরঙ্গ যেমন 
উঠে লোষ্র নিক্ষেপণে, অনস্ত গগনে 
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মিশিল সে মহানাদ। গণিয়! প্রমাদ, 
আকর্ধিয়! হয়-রশ্মি, ঘুরাঁয়ে মস্তক, 

সচকিতে শুরবর চাহিল! পশ্চাতে, 

ক্লাস্ত অতি রণশ্রমে, পথ-শ্রমে পুনঃ ; 

ঝরিল কয়টি মুক্তা তরল উজ্জ্বল 
ললাটফলক হ'তে, হিমবিন্দুসম 
শোতিল ত্ারমল তৃণে ধরণী উপরে-_- 
জননী অঞ্চলে যেন সুনীল-বসন1। 
জিঘাংসা, দারুণ রেযে আপাদমস্তক 

উঠিল জলিয়। ক্ষণে, দৃষ্টিমাত্র মরি, 
সেই মুর্তি- দেই মুখ চির-পরিচি ত, 

কলক্কিত হায়, এবে) মুহূর্তের তরে 

শিহরিল! মহারাঁণ!, হারাইল] জ্ঞান) 
সম্বরি হদয়বেগ পরক্ষণে পুনঠ, 
ফিরাইয়ে অশ্বমুখ ক্ষিপ্রকরে অতি, 
রাখি রশ্মি বাম-করে, চকিতে অমনি, 
করি মুক্ত অন্ধ অমি কোষ-গর্ভ হতে 
ধরি অন্য করে দৃঢ়, অটল অচল 

ধাড়াইল।) হেরি দুরে গজেন্দ্রে যেমতি 
হ্্যযক্ষ জবলস্ত অ'[থি, গঞ্ভিয্।। সরোষে, 
চাহে তার প্রতি, স্থির আয়তনয়?ন 

অগ্রিময়, নিরখিয়া শক্তসিংহ-প্রতি 
রহিল! মিবারপতি। “নাছিক সন্দেহ,+- 

বিদ্রয়ে, প্বণায়, রোবে, হুঃখে নিদারুণ, 

ভাবিল! ধামান,_-*অহো, হেরি অপময়, 
এসেছে নিশ্চয় শক্ত, সুচির-সধ্িত, 

করিতে পুরণ আলি, প্রন্থপ্ত বাসনা 
পাপপূর্ণ হৃদয়ের) প্রাপপাতকারী 



২৩৬ ৃ এতহাপিক চিত্র। 

করিতে নির্ব।ণ ভ্রাত-শোণিত পিপাসা । 
হায়, মাতঃ বনুন্ধরে, যা মা রস তলে, 

প্রলয়-পয়োধি-জলে কর্ ম! ক্ষালন 

এ কলঙ্ক স্থবিষম ! বহিস্ ন। আর 

* এই গুরু পপভার !-পধিক্ রে মানবে 

মোহান্ধ ভ্রমান্ধ সদা! হীন স্বার্থ তরে 

ন1 পারে জগতে কার্য কি আছে তাহার ? 

কি আছে অধর্ম ভেন, মহাপাপ ভবে, 

নাহি পারে আচধ্িতে ?-- ধিক শত তারে! 
আয় শক্তসিংহ,__সাঙ্গ আঙ্জি এইস্থলে 

জীব-লীলা মহীতপে শিশ্চর একের !” 
ত্যজি সিংহনাদ ঘন, মৃগেন্্ব যেমাঠ 
বাণ(বদ্ধ, কোষমুক্ত সম্পূর্ণ এবার 
তুলা প্রচণ্ড খড়গ ক্রোপান্ধ প্রতাপ। 
তুলি অগ্র-প্ৃন্য়, কৰি হ্ষোধ্ব'ন, 
উপযুক্ত রণীন্দ্বের বীপেন্ত্র চৈতক 
আহ্বানিল গ্রতিপক্ষে সম্মুখ সমরে। 

কিন্তু, এ কি ?--এ ক ভাব শক্তুসিংহ তব? 

কিকর সন্দেহ আর? [কিভয় তোমার? 

রণ-শ্রমে-_ পথশমে ক্লাস্ত আতরাণ!। 

হেরহ শিথিল ওই “জমুষ্টি তার; 
বিক্ষত সর্বালে * ওহ রক্ত শতধারে 

বহিয়া, করিছে ক্ষণে ক্ষাণতর তারে) 

অতি ক্লান্ত অশ্ববর, গ্াণবাযু তার 
অনস্ত বাযুলাগরে (ম.শবে অচিরে $-- 

* যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রতাগ শত্রনিক্ষিপ্ত ভল্ল হইতে তিনটি, গুলী হইতে একটি এবং 

তরবারী হইতে তিনটি, সর্ব্বনমেত দাতটি আঘাত চিহ অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। 
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উপযুক্ত অবসর এই তো তোমার 

করিতে সংহার অরি--কণ্টক বক্ষের ! 
ধর--ধর তরবার! দেখিবে না কেহ আর 

এ নিজ্জন 6পশে, ঘোধিতে জগতে নাম 

“ভ্রাতৃহস্ত!” তব, ফিরাতে স্বণায় মুখ 

হেরি তব কলঙ্কিত দগণ বদন! 

কেন দ্বিধা ৪-_-কি আশ্চধ্য, একি ভাবে'দয় ! 

নিরখি নয়নদ্বয় অশ্রুমন্ন এ যে! 

হয়েছে আরক্ত মুখ, লজ্জায় যেমন, 

অবনত 1! হইতেছে কম্পিত অধলপ। 

একি বীরবর ? পাষাণ অন্তর তব 

দ্রবীভূত দয়াবশে হয়েছে কি আজি ? 

হেরি ভ্রাতা প্রাণোপম পতিত বিপদে 

কেদেছে কি আলি প্র।ণ-- হয়েছে কাতর ? 

ভাবিয়া কুকাধ্য নিজ এতদিন পরে 

জ্বলেছে হৃদয়ে কিহে অনুতাপানল £ 

বিনষ্ট ০ ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃভক্তি আদি 
স্বর্গীয় অমূল্য নিধি, এত দিনান্তরে 
হয়েছে আগুরে কি হে নব সপ্ধাবত? 
বিগত কি মহামোহ ? হ্ৃদরবিকার 

হয়েছে কি 'অপনীত ?1--কি সৌভাগ্য অহে। | 
সম্মদিত কি সুদিন রাজন্কানে আল! 

ধগ্ঠ» ধন্া, শক্তসিংই !__সাধু মতি তব! 
সম্বর, সম্বর অসি, কি কর প্রতাপ? 

অনুতপ্ত ভ্রাতা তব হের পদতলে ; 

লহ তারে কোলে তুলে; সরল-মস্তরে 

কর ক্ষমা সংখ্যাতীত অপরাধ তার 

হও মগ্র ভ্রাহপ্রেম-পীযুষ সাগরে। 



২৩৮ ধতিহাপিক চিত্র । 

“রাণা 1 রাগ! ! 

তাজ অশ্ব শক্তসিংহ, অবনত-শিরে 

কম্পিত চরণে ধীরে হয়ে অগ্রসর, 
জোড় করি কর যুগ,-বাঞ্পক্দ্ধস্বরে & 
সন্ধি রাণায় আহা, পড়িল! ভূতণে। 
ঢ|লিয়! সমগ্র নীর সপ্ত সাগরের, 

বিশ্বনাশী সেই মহ উগ্র ক্রোধানল 
করিল নির্বাণ মরি, কে যেন নিমেষে) 

উলি হুদ ক্ষণে, নয়নযগল 

ভাসাইয়ে প্রতাপের, অঞ্জন ধারায় 

বহি অদূর দর, বক্ষ গ্ুবিশাল 

করিল প্লাবিত দ্রুত) করটাত হয়ে, 

অজ্ঞাতে, পাড়ণ অসি সণন্দে ভূতলে। 
অবতরি অশ্বহতে, উর্ধ-বাহ রাণ। 

ধাইল। একের গতি, জদযঘ-মাবেগে ) 

বসি ভূমে নতজানু, ধরি দুই করে 
তুলিল! সাদরে তারে; ভুলিয়া সকল 

সেহ-মআ।লঙগনে গঢ, জরয়ে হৃদয়, 

করলা আবদ্ধ; আহা, ব্ঘুকুশমাণি 

যেমৃত রাঘব দুর দ'গডক-কাননে 
গ।ঢ় অ!পিঙগনে বদ্ধ কিল! ভরতে 

অ।গত উদ্দেখে তার !-- কি শাস্তি অপ|র। 

কিবা প্রেম-পারাবার হৃদয়ে দৌহার! 

হদয়ে হৃদয়, মরি, নয়নে নয়ন, 

“বাশ্পৈং পিহিতকষ্ঠশ্চ......৮০ | 
আর্যেত্যেবাভিসংতুস্ঠ 'খ্যাহর্তং নাশকৎ ততঃ ॥” 

বঃ রামায়ণম্। 
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কি ভাষে নীরব নর-কল্পনা অতীত 

সীমাতীত, কত কথা_-কত বাথা হায়, 
করিল প্রকাশ । (নর-রসনা-নিঃল্যত 

সীমবন্ধ বর্ণহারে গ্রাথিত বচন 
ছরবল, নহে কভু কাধাকর হেখ1।। 

বহিল প্রাবিয়। বিশ্ব কি স্রোত সুধার 
কিন্ত, আহা, ছুনিবার বিধির বিধান 
সহননা! গরল দান করিগ তাহাতে । 

সরাইয়ে হরষের প্রশান্ত পয়োধি, 
মাথ!। তুলি, বিষাদের গিরিশৃক্ধ এক 
হইল উতিত ত্বরা। সুখের তরণী 

হ”লো। অবরুদ্ধ হায়! আতারিজ শ্রমে, 

শোণিত-নঃশাবে পুনঃ ক্ষত-স্থান হতে, 

বাত্যাহত শৃঙ্গচ্াত মহাদ্রম গম 

পড়িল চৈতক ভূমে । প্রভুকাধ্য মাপ, 

রক্ষিয়া লীবন তার আত্মপ্রাণ-দানে, 
হেরি সুখ-সাম্মণন ভ্রাতার ভ্রাতায়, 
মহানুখে অখববর মুর্দল নয়ন, 

জন্মের মতন হার। হদয়ে দারুণ 

দিয়া শেল-ব্যথা, তার আঙ্জি প্রতাপের 
প্রিয়তম সঙ্গী এক, শকতি অদ্ধেক, 
চিরবন্ধু বিপদের, ধিল্পয় মংগ্রামে, 

হরিল করাল কাল। মহাশোকে রাণ! 
হইল! কাতর অতি; আনন্দ 'অশ্রুতে 

বছিল বিষাদ-নীর ; বিলাপিলা বহু 
শ্মরি গুণাবলী তার ছুল্লভ মানবে, 
প্রভুতক্তি, আত্মত্যাগ, সাহস, বিক্রম, 
সমর-কৌশল আদি। 



২৪০ এতিহাদিক চিত্র । 

গত বহুক্ষণ । 

উৎ্কণ্টিত এবে শক্ত সেলিমের ডরে * ) 

ন1! সহে খিলম্ব মার; বাথিত-হদয়ে 

প্রদান সাম্বণা শোক-কতর ভাতায়, 
করি মুক্ত সাশ্র নেত্রে বাহুপাশ ত্বরা, 

দিয়। নিজ অশ্ব তারে, লইল বিদায়; 

যাচি ক্ষম। পুনঃ পুনঃ পার্পদো তার, 

বন্দিয়া চরণযুগ, পথম স্থযোগে 
মিপিতে অচিরে ক্টার সিংহাসন-মুলে- 
করিয়া প্রতিজ্ঞা, জ 5 করিল! প্রস্থান । 

তুষি মিষ্টভাঁষে বন্ধ বিবিধবিধানে, 
দ্ানিলা বিদায় তারে অতি ক্রেশে রাণ। | 

হরিষ বিষাদে মগ্র শুরণর এবে 
করি 'অআপাত বহু অশ্বের শরীরে, 

রাখি অদ্ধ গ্রাণ তথা, অনিচ্ছায় অতি 

আরোহি দ্বিতীয় অশ্বে, মন্থর গতিতে 
করিল! প্রস্কান ধারে স্বস্থান-উদ্দেশে । 

প্রাণশূন্ত অথবর রহিল পতিত |? 

শ্রীচণ্ভীচরণ মুখোপাধ্যায় 

* ইনি সেলিম-পরিচাপিত সৈম্যদলভুক্ত হয়! হঙ্গদিঘাট যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন। প্রভাপকে রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থ(ন করিতে এবং দুইটি ষধন অস্বাংর1হ'ফে 

তাহার অনুসরণ করিতে দেখিয়!, তিনি প্রতাপের প্রতি বৈরিভাব পরিচাাগ করিয়', 
তাহার জীবনরক্ষার জন্য, সেনাপতির (সেলিমের )বিনানুমঠিতে রণক্ষত্র ভাগ করতঃ 

তাহার অনুসরণ করেন । 

+ অচিরেই, তাহ।র অ।দেশে, এইস্থলে চৈতককে কবরিত কিয়া দুগি প্রকটি 

শ্বৃতিন্তস্ত নিশ্দিত হয়। এই ্তশ্তের নাম--“চৈতকা চাবুত্র1” | 

সম্পূর্ণ। 



'ঈ সংখা। ] ষষ্ঠ পধা।ঘ। [ আশ্বিন, ১৩১৭ ॥ 

জীভ্ভিজ্ঞাঙ্িনক্ষ জিভ 

কামতাপুর । 
সেআজ অনেক দ্রিনের কথা । তখনও ভারতে হিন্দুরাজ্ায সমূণে 

উৎপাটিত হয় নাই। তখনও থে কৃষ্ণ মেঘখ গড দেখিতে দেখিতে আকাশ- 

পটণকে জলদজালে মাক্ন্ন করিয়া, এক ঘের দরুণ দুর্যোগের সৃষ্টি 
করিয়াঞ্চিল, সে উৎপাঁতের চিহ্নমাত্র হচত হয় নাই । ভারতের লেই 

গৌরবের দিনে, কামতাপু। ধনধান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর বনশত 

বৎসর * অতাঁত হুইয়াছে। ভারত অনবধত বছ বি.দ্র পিছ হইছে; 
অশনিসম্পাতে তাহার রত্বমুকুট খসিয়! পড়িয়াছে। শিস্বৃতির অতলম্পর্শে 

গ্রাচীন ভারত ডূবিয়া গিয়ছে। আলজ্জ আর তাহার লংরীম'লা মথিত 
করিয়া, কে লুপ্ু কাহিনী উদ্ধার করিবে? 

কামতাপুরের চিহৃমাত্র আছে, সম্পদ নাই। কোথায় কোন সদর 
অতীতে বিস্বৃতির রাজ্যে বনিয়া, একদিন কোন ভারতবাদী আপনার 

সমস্ত বুদ্ধি দাত্তবে উংসর্গ না করিয়া, জননী জন্মভূমির সম্পদ ও রাগী 

বন্ধিত করিবার জন্ত সমস্তটুকু জননীর সেবায় নিঃশেষ করিয়াছে, তাহার 

অস্পষ্ট স্বৃতি আছে) ইতিহাস নাই! নিথর রঞ্জনীতে ছুরাগত অম্পষ্ট 

* এতিছাসিকগণ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ১২৫*_-৬* শক।বে নীলধ্বজ কর্ৃক 
কমতাপুর স্থা,পত হয়। 

১৬ (ষষ্ঠ বর্ষ) 



২৪২ ধ্রতিহাসিক চিত্র। 

সঙ্গীতের করুণ মৃচ্ছনার সার, প্রান্তরোপান্তে স্তিমিত দীপালোকের ক্ষীণ 
আলোক-রশ্মির স্থায় সে স্থৃতি আকাজ্ষর উদ্রেক করে মাত্র। 

কামতাপুর এক সময় রাজধানী ছিল । তখন “করতোয়া, গ্রাবল 

জলোচ্ছাাস পশ্চিমে কামরূপ রাজ্যের পাদদেশ চুম্বন করিয়া প্রবাহিত । 

সে সময় কামতাপুরের উন্নতিকাল । দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, সরোবর, উদ্যান, 

দেবালয় প্রভৃতি যাহা কিছু শোতা'ও জম্পদের আকর, কামতাপুরের 

তখন তাহ সমস্তই ছিল। আর আক্গ ৯ সে কামতাপুর নাই। একখানি 

ক্ষুদ্র গ্রাম অপেক্ষাও হীনাবস্থ। 

কামতাপুর কামরূপের কাম গীঠে অবস্থিত। কোলাহলময় বিচিত্র 

সৌধমালা-পরিশোভিত নগরী আজ অরণাসম্কুল চিরহরিতের অসীম 
সমুদ্র; চতুঃপার্থে দিগন্ত-প্রসারিত অনন্ত নিশুব্ধ ত1। 

তাহার মর্রায়মাণ বেণুকুপ্জে ও আমকীাঠালের বনচ্ছায়।য় অতীত 

নগরের চিহ্ন পর্যাস্ত বিলুপ্ত ছইয়াছে। সর্বশক্তিমান কালের এমনই 
প্রভাপ! যাহ! ছিল তাহ নাই; যাহা! আছে তাহাও থাকিবে না। 

ইহ। অতি সতা। কিন্তু মন বুঝে কই? এই প্রাচীন ভূখণ্ডের সমাধি 

ক্ষেত্রের ধূলিরাশির উপর দীড়াইয়!, ষে অতীত মহাত্মগণের কররেখার 
হারা আমাদিগকে অনস্তকাপের সহিত বীধা দেখিয়া! গৌরব বোধ 

করি, সেই ধ্বংসস্তংপের উপর অশ্রবর্ষণ না করিয়। থাকিতে 

পারিকই? 

রাজপ্রাসাদ, রাজছর্গ, সরোবর প্রভৃতি বহু ধ্বংসাবশেষ আজিও 

বি্মান। এই সব হইতে হয়ত আজিও বহু ধ্রতিহাসিক তত্ব 

আবিষ্কীত হইতে পারে। কিন্তু হায়! বিগত-বিভব কুক্ষভাবাবিই 

কামতাপুর কাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে? একদিন ছিল যখন তাহার 
সৌভাগ্যে লোক আকৃষ্ট হইত; সে দিন আঞ্জ অতীতের মহাগর্ভে 

বিলন। আজ তাহার সম্পদ উপহসিত। আজ আর সেই “হাসিরাশি- 



কামতাপুর ৷ ২৪১. 

উচ্ছুদিত উৎসের মতন” রাজধানী বর্তমান নাই। আজ তাহার, 
পরিবর্তে সে | 

£,.** বসে আছে চির-একাঁকিনী 

চির মৌন ব্রত । 

রবিশশী শিরোপরি 

উঠে যুগযুগাস্তর 
চেয়ে শুধু চলে যায় 

নাহি কয় কথ ।” 

তাই বুঝি তাহার বেদনা-কষুব্ধ চিন্তকে সুস্থির করিবার জন্য প্রকৃতি 

আপনার শ্ঠ/মল উত্তরীয়ের নিম়্ে তাহাকে সন্গেহে ঢাকিয়! 

রাখিয়াছেন। 

জনত্রতি হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বে কামতাপুর ধবল! নদ্দীর পশ্চিম. 
হটে অবস্থিত ছিল। বর্তমান কামতাপুরের মধ্য রি! আর একটা ক্ষুদ্র 

নদী প্রবাহিত; .ইহার নাম "শিঙ্গীমারী” | * এই ক্ষুদ্র নদীর দ্বারা 

প্রাচীন নগরটা পূর্ব ও পশ্চিম এই ছুই ভাগে বিভক্ত; পূর্বভাগ 
অপেক্ষা পশ্চিম ভাগ ক্ষুদ্র । শিঙ্গীমারী প্রবেশ ও নির্গমের পথে একটান। 
শেতে অনেকাংশ ভূমিথণ্ড বিনষ্ট করিয়াছে। 

কামতাপুর নগরটা প্র।য় ৬** বৎসরের পুরাতন। নগরটি অনেকট। 

আয়তাকার, পরিধি প্রায় ১৯ মাইল। পূর্বদিকে “ধবপা”র প্রবল 

জলোচ্ছধাস;) অপরতিন দিকে খাদ ও মৃন্য় প্রাকার বেষ্টিত ছল খাঁণয়। 

অন্গুমিত হয়। ছুইটী খার্দ_-একটা নগর পরিখা অপরটী নগরাভ্যন্তর স্ 

দুর্গপরিখা । নগর-পরিখার পরই অপর তিন দ্িকে নগর রক্ষার্থ 

* অনেকে অনুমান করেন শৃঙ্গী (দিডি) নতন্ঠ হইতে উক্ত নদীর নামকরণ 
| হইয়াছে। আবার অনেকের বিশ্বান শিঙ্গীসারী পিংহমারীরই অপত্রংশ মাত্র। 



২৪৪ পতি হা সিক চিত্র। 

মুরচার ভগ্মাবশেষ আজও বিদ্তমান। নগরের চারিটি তোরণের মধ্যে 

তিনটা তোরণ অগ্যাপি বর্তমান । কেবল শিলপীমারীর পশ্চিম উপকূলে 

যে তোঁরণদ্বর দিয়। মুসলমানের বিজয়বাছিনী নগর মধ্য ওবেশ 

করিয়াছিল, সে তোরণণটা সর্ধবিধ্বংসী কালের প্রতাপ সহা করিতে ন 

পারিয়া, আপনার জরাজীর্ণ মস্তক ধরিত্রীর বিস্তৃত অক্ষে স্থাপন করিয়া 

অন্তহিত হইয়াছে। 

কোধাগার ভগ্ন অট্রাালিকার পাদদেশ হইতে ঈবৎ বাঁকিয়৷ দক্ষিণ মুখে 

যে প্রশস্ত রাজপথ ঘোড়াঘাট পর্যাস্ত গিয়াছে, সেই পথের উভভয়পার্্ে 

কয়েকটা ভগ্রাবশেষ মট্টালিক কালের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া আজিও 

দগয়মান। নগর হইতে সৌঙ্গিন দীঘী পর্যাস্ত রাস্তা প্রায় তিন মাইল। 

হন্দু রাজত্বের সময় এই স্থানে বিস্তর. অষ্রালিক! ছিল) এই নগরের 

অবরোধকালে মুসলদানগণ এই সমুদায় অট্রালিকায় বহু দ্িবসাবধি 

আশ্রয় পাইয়াছিল। সে কথা বলিতেছি । শিঙ্গীমারীর তীরে যে 

ভগ্মপ্রায় তোরণদ্বারের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহাতে প্রস্তর-নির্সি্ত 

সস্তা ছিল বলয়, ইহার নাম শিলাদ্বার। শিলাদ্বারের দ্বই মাইল 

পশ্চিমে আর একটী তোরণ আছে; ইহার শিরোদেশে একটি সিংহ- 

মুর্তি ছিল, এ জগ্গ ইার নাম সিংহদ্বার। এতদ্াতীত নগরের উত্তরাংশে 

"ছোকোদ্ধার * নামক আর একটী তোরণ দৃষ্ট হয়। এই তিন্টা 
€তোরণই ই£কশ্নার্মিত এবং ইহাদিগের নিঞ্টে যে সকল রক্গণোপযেগী 

উপায় ছিল, সে সমুদায়ের ভগ্নাবশেষ এখনও নিঃশ্ষে হয় নাই। 

হোকোব্ারের বাতর্দেশে রাস্ত'র বামপার্খে এ?্টী হর্গ প্রায় ১ মাইল 
মীর উপর গঠিত। এই হর্গ “পাত্রের গড়” নামে প্রাসদ্ধ। কথিত 

* কামরূপ জানায় যেসকল অনভাজাতর নামুন! বার, তম্মধো “সোকে। 
কোন অদভ) জাতি হইবে। তাহ।দি-গরই লামানুস.রে উক্ত তোরণের নাগকরণ। 



কামত।পুর। : ২৪৫ 

মাছে এই ছুর্গে পার অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বাস করিতেন, এই জন্ত ইহার 

নাম পা্গড়। এই ছুগগের আরও উত্তরে বর্তমান একটা ক্ষেত্রের 

মধো ন্নানাগর ছিল । এই জন্ত এই স্থানকে আঙ্জিও “শীতঙ্গবাস, বূলে। 

কিন্তু এই স্থানে এখন আর কোন অঝট্টালিকার চিহ্ন নাই। গগনম্পশ 

মট্টাপিকার পরিবর্তে ইহার চারিদিকে তামাকুর চাষ দেখিয়া বার বার 

বলিতে ইচ্ছা হয় "হায়! কালের কুটিল! গতি । এই স্থান পরিদর্শন 

করিলে স্পঠই বুঝ! যায় যে, “ননানাগার” একটি স্বন্দর ছায়াশীতল বৃক্ষ- 

বাটিকার মধো অবস্থিত ছিল, কালক্রমে উদ্যানের রুক্ষাদি ন& হওয়া 

বৃক্ষাদি কাটিয়া! ফেলিয়া সমগ্র ভূভাগ আবাদ কর! হুইয়াছে। 

নগরীর মধ্যে প্রধান স্থান হুর্গ ও রাজপ্রাসাদ। হুর্গ পশ্চিম দিকে 

১৮৩৯ ফুট ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৮৮* ফুট বিস্বৃত। তারপর হূর্গের 

চারিদিকে ৬০ ফুট বিস্বীত পরিখা! ও পরিখার ভাত্যন্তরে ইষ্টক-প্রাচীর 

উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পরিখার তীর হইতেই এক প্রাচীর গাথ! এবং 

পূর্বব পশ্চিমে প্রাচীরের কোলে প্রশস্ত ঢালু পোস্ত । অতএব দেখ! 
যাইতেছে ধিনি এই নগর নিম্মীণ করিয়াছিলেন, তিনি সর্ববাংশে ইহাকে 

স্থরক্ষিত করিবার সাধ্যমত চেষ্ট! করিয়াছিলেন। কিন্তু মানুষ নিয়তির, 

ধাদ। অনৃ্র-পুরুষ কোন অজানিত রাজ্যে বসিয়া কেমন করিয়। ঘটনার: 
ঘাত-প্রতিথাতে আমাদ্িগের ক্ষুদ্র শক্তিকে বিপধ্যস্ত ও আমদিগের 

বুদ্ধিকে প্রতিপদ পরাস্ত করিয়া, আপনার ইচ্ছ'কে সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত 

কগিতেছেন, ভ্রান্ত মানুষ তাহ! ভুলিয়। যায়, আর তাহাতেই মোহ্-বশে' 

সই বিশ্ববিদ্রফিনী শক্তির পহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিতে যাইয়া, বাযুমুখে 

তাড়িত তৃণ-খণ্ডের সায় অবস্থ। ও ইচ্ছার প্রতিকূলে চালিত হুইয়' বুঝিতে 
পারে যে, দেই অস্ত শক্তির হস্তে মানুষ কন্দুক মাত্র। কামতাপুর- 
গতিষ্ঠাতা যে সময় প্রাণপণ পরিশ্রমের খর! নগরটাকে সুরক্ষিত করিয়! 

তুলিতেছিলেন, সে সময় তিনি শ্বপলেও ভাবেন লাই, এই শক্রশক্কি- 
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'লাঞ্ছিত !ছুর্গ শিবাকুলের আবাস স্থলে পরিণত হুইবে। এ সংসারে 

সমন্তই নশ্বর ; ইহ! বুঝি, কিন্তু বুঝার মত বুঝিনা । তথাপি ইহা অপেক্ষ। 

দৈনন্দিন ঘটন! আর কিহইতে পারে? বিশাল অন্ুরাশির পর-পার 

হইতে অম।দের গৃহের দ্বার পর্য্যস্ত সর্ব বিষয় সর্ব কর্মের মধ্য দিয়া 

আমদ্িগের কর্ণ-পটহো[যে এক মহতী বাণী প্রতিনিয়তই ধ্বনিয়া তুলি- 

তেছে, তাহ। কবি এইরপে বাক্ত করিয়াছেন £-_ 

11711010110 07150206500 08725910561] 

৬1০5০ 1200215 210 21600026510151)6 099, 

1107৮ ১৪11) 20651 ১এ]বা। 10101570100) 

4১০৫০ 115 06811760 11001) 20 ০16 1)19 7. 

কামতাপুরের প্রাচীন ইতিহাস? ইহ অতি ক্ষুদ্রকিন্তবড় করুন। 

তাহা এক চিরজীবনের উপাসনার নিক্ষল কাহিনী । নির্বাণোনুখ 

প্রদীপের স্তায় যে উজ্জল বীর্যাগরিমায় ভারত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, 

তাহার একটা ক্ষীণ রশ্মির বিকাশ কামতাপুরে । কিন্তু তাহার পরিণতি 
কি মর্্মভেদী! একদিন প্রণ্য-গ্রভাতের ষে এক মহৎ চিত্ত স্বজাঁতি 

প্রেমের আন্বাদনে পুলকিত হইয়! উঠিয়াছিল, কাল উপেক্ষাভরে তাহার 

আজন্মসাধনার অসিদ্ধতাঁর ও প্রাকুতিকনিয়মের বিরুদ্ধে বাক্তিগ ত চেষ্টার 

পরাজয়ের উজ্জ্বল নিদর্শন লোৌক-সমাজে ঘোষণা করিবার জন্তই এই 

ধ্বংসম্তপ আঙ্িও পৃথিবীপৃষ্টে স্বযত্রে রক্ষ। করিতেছে। সে ধ্বংসন্তূপ 

যেন আমার কর্ণে কবির কথাই বার বার ধ্বনি! তুলিয়াছিল £-_ 

প্বার্থ হয়েছি। পাল্লাম না এ জাতিকে টেনে তুলতে (৮ ইহাই 

কামতাপু'রৈর ইতিহাস, ইহাই সমস্ত হিন্দুস্থানের ইতিহাদ। 

তখনও মহম্মদ টোগলক দিল্লীর সমতা । ভারত তখনও 

নিশ্পেষণে সম্পূর্ণ নিজীব হয় নাই। এই সময় একদিন ছায়া-নিবড় 
গ্রাম গুলিতে হঠাৎ বছ লোকের সমাগম হইয়াছিল । অলস-মস্থর-গমনে 
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ভূমিকর্ষণরত কষক সংযত-হল হুইয়! ফিরিয়া দীড়াইয়াছিল। নীলধ্বঞ্জ 

রাজটীক। ললাটে ধারণ করিয়! নগরের সংস্কারসাধন করত রাজধানী 

স্থাপন করেন। আম্মানিক খৃঃ ১৩৩৮ এই ঘটন! ঘটে। 

নীলধবজ কে? ১৪শ খুষ্টাব্ধের প্রথম ভাগে বগুড়া জেলার 

এক ব্রাঙ্গণের এক গোরক্ষক ছিল। ছুষ্-প্রকৃতি গোরক্ষক পরের 

অনিষ্ট সাধনে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিত। সে গ্রতিদিন অপরের 

ক্ষেত্রে গোপাল ছাড়িয়া দিয়া সুখে নিদ্রা যাইত। প্রতিদিন এইরূপে 

শশ্যহানি দেখিয়া সকলে ব্রাঙ্ষণকে তাহার ভূত্যের দুর্ব্যবহারের কথা 

জানাইল। ব্রাহ্মণ একদিন স্বয়ং এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্ত মাঠে 

গিয়! দেখেন যে, তাহার গোরক্ষক বিরামদায়িনী নিদ্রার অঙ্কে শাযিত। 

পৃক্ষাভ্যন্তরস্থ সু্ধ্যকিরণ বালকের মুখে আসিয়। পড়িয়াছে আর আশ্চর্য্যের 

বিষয় একটি কৃষ্ণদর্প ফণ! বিস্তার করিয়! তাহার মুখের রৌদ্র নিবারণ 
করিতেছে। ব্রাহ্গণের আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। ব্রাঙ্গণ 

বুঝিলেন যে, মানুষ যেরূপ কোন দিক হইতে কখন বায়ু প্রবাহিত হয় 
ইহ1 বুঝিতে পারে না, সেইন্নপ তোন স্থযোগ অবলম্বন করিয়া, কথন 

মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে ন1। ব্রাহ্ধণের 

ধারণ! ঠিক হইল। এই গোরক্ষক একদিন হঠাৎ সাধারণের বিস্মপ উৎপাদন 

করিয়া, কামরূপ রাজোর ধর্মপালের তর্ধানীন্তন ছূর্বণ বংশধরকে বিন 

করিয়! :“ব্রাঙ্মণ রাজ্য” স্থাপন করিলেন। ইনিই নীলধ্বজজ আর 

ব্রাহ্মণ এই রাঙ্জোর প্রধান মন্ত্রী । .ব্রাঙ্মণের কার্ধা কুশপতায় কামতাপুরের 

একদিন সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। 
তারপর একদিন হঠাৎ এক থণ্ড কুষ মেঘ দেখা দ্িল। তখনও 

কামতাপুরবাপী ভাবে নাই যে, সে মেঘের পশ্চাতে প্রলয়ের সংহার- 

মুর্তি লুকায়িত আছে। সেসময় নীলধবজের পৌত্র নীলাম্বর কামতা- 

পুরের রাজ। | তিনি সমরকুশল ও সাহুপী। নিশা সমাগমে দিনমণির 
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প্রত যেরূপ হাস পাইতে থকে; নেইন্বপ এ মুঘলমানগপের পদাপণে 

ভারতে হিন্দুগরিম। ক্রমশঃ মনন হইয়! পড়িতেছিল। ইঠ1 লক্ষ্য করিয়া, 

নীলাম্বর নগরের হুর্গ ও পরিখা! ও ঘোঁড়াঘাটের গড় প্রভৃতি নগর- 

রক্ষার যাবতীয় উগায় উদ্ভাবন করিতে শ্থির-সঙ্কর হয়েন। কিন্তু 

নিয়তি বিরলে বসিয়া ভারতের যে ভাবী ইতিহাস রচনা! করিতে ছিল, 

ক্ষূ্র নীলা্রের কি সাধ্য যে, সে ইতিহাস উল্টাইয়া দিবে? একদ! 

রাজ। গুনিলেন যে, মন্ত্রিপুক্র রাণীর প্রতি আসক্ত । ইহ! অবগত 

হইয়া রাজ! ক্রোধে অন্ধ হইলেন। রাজ! তাহাকে বধ করিয়! 

তাহার মাংস রাধাইয়া মন্ত্রীকে খাইতে দেন। পরে মন্ত্রী সমুদ্দায় 

বুস্তাস্ত জানিতে পারিয়া গঙ্গান্নানঙ্বলে কামতাপুর ত্যাগ করতঃ প্রতি- 

শোধ লইবার জন্য গৌঁড়েশ্বর হুসেন সাহের নিকট সাহাধ্য পাইবাঁর 

আশায় গৌড়রাজ্যে উপস্থিত. হয়েন। নবাব প্রার্থনামত বু সৈন্য 

লইয়া কামতাপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। সেইদিন হইতে কামত্া- 

গুরের নুখশুর্ধযা অস্তমিত হয়। 

সমুদ্র-সৈকতে বালুকারাশির গণনাও সম্ভব পর হষ্টতে পারে, কিন্তু 

গৌড় নরপতির সৈস্ত সংখা! কে গণন|! করিবে? পঙ্গপালের দলের 

হ্টায় সে বৃহুতী বাহিনী পথ ঘাট মাঠ ছাইয়! অগ্রপর হইল। কিন্তু 
তখনকার ভারতবাণীও হুর্বলহন্তে অসি চালনা করিতেন ন1। কামতা- 
পুরেশ্বর ঘোরতর যুদ্ধের পরও পরাজিত হইলেন ন1। কাজেই নবাব 

নগর অবরোধ করিয়! বঙিয়। রহিলেন ।- শুনিতে পাওয়া যায়, এই অব- 

রোধ ১২ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। মুসলমানগণ দীর্ঘ অবরোধে 

ক্লান্ত নগরের বহির্ভাগে পরিত্যক্ত অট্টালিকা সমূহে আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়! বান করিতে লাগিল। কিন্তু নগরে গ্রবেশের কোন স্থযোগই 
উপস্থিত হইল না। আআবশেষে মুসলমানেরা কৌশল জঅবলধঘন করিল। 

রাজাকে সংবাদ দেওয়! হইল যে, মুললমানের! অবরোধ উঠাইয়া চলিকা 
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যাইবে, যাইবার পূর্বে মুনলমান রমণীগণ একবার রাণীর নহিত সাক্ষাৎ 

প্রার্থনা করেন। নীলাস্বর প্রন্তাবে সম্মত হইলেন। কিন্তু মুসল- 

মানের! দোলায় স্ত্রীলোক নম! পাঠাইয়! সশস্ত্র ছদ্মবেশী যোদ্ধ! 

পাঠাইল। তাহারা নগর মধ্যে প্রবেশ করিয়। নগর অধিকার ও 

রাজাকে বন্দী করিল। যে নগর বার বতর মুসলমান এবরোধ 

অনায়াসে সহ্ করিয়াছিল, তাহা শত্রপদতলে লুন্তিহ হইল । দুর্গের 

উপর বিজয় পতাঁক1 পাঠানের জয় ঘোষণা করিল। সেই দিন হইতেই 

কামতাপুরের পতন। 

বিদেশের ইতিহাস লেখকেরা “ভীরু”? বলিয়া আমাদিগের ললাটে 

যে ছুরপনেয় কলঙ্করেখ। টানিয়। দিয়াছিলেন, যে, বীর ১২ বৎসর ব্যাপী 

গ্রামে আপনার মস্তক উন্নত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার 

ইতিহাস আলোচনায় হয়ত সে কলঙ্করেখা আংশিক অপনোদ্দিত হইতে 

পারিত। আলোচনার অভাবে যেমন অনেক এতিহানিক ব্যক্তি বিশ্বৃতি- 
সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন, নীলাম্বরও সেই পথে গমন করিয়াছেন তাহাতে 

আর হুঃখ কি? নীলাস্বরের বীরত্ব-কাহিনী শিলুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তাহার 

বীরকীন্তির শেষচিহ্ন এই ছয় শত বংসরেও বিলুপ্ত হয় নাই। কামতা- 
পুরের দুর্গ পরিখা! জলশুন্ত ও গুফক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে? কিন্তু এখনও 
স্থানে স্থানে তাহার সীমা-চিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । সিংহদ্বার জরাজীর্ণ 

হইয়াছে; রাজপুরী শ্বাপদের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে; দেবা- 
লয়ের উচ্চচুড়। ভা!ঙগয়। পড়িকাছে ;--কিন্ত কেমন করিয়। একজন 

সামান্ত তৃম্বমী ছুর্গপ্রাচীর নিন্নাণ করিয়।, বীর-বিক্রিমে বলদর্পিত 

নবাবের বিপুল বাহিনীকে প্রতিহত করিয়াছিল, তাহার খ্যে নিদর্শন 

এখনও সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় নাই। তাথা দেখিবার জন্ত কি আমা” 

দিগের হৃদয়ে কৌতুহল উদ্দীধ হইবে না ? 
| শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় । 



দিনাজপুরের কান্তুজির মন্দির । 

্রতিহাসিক চিত্রের স্থযোগা সহকারী সম্পাদক ও বিক্রমপুরের 

ইতিহাস-পেখক শ্রদ্ধাম্পর শ্রীযুক্ক যোগেন্্রনাথ গুপ্ত ১৩১৬ সালের 

মাঘের '“চিত্রে” “কয়েকটি কথ!'-শীর্ষক গ্রবদ্ধে দিনাজপুরের কাস্তনগরের 

মন্দির ও কান্তজি-বিগ্রহ-সম্পর্কি ত জনপ্রবাদদ এবং প্রকৃত ইতিহাস 

গ্রহ করিয়। একটা বিগ্তারিত গ্রবদ্ধ লিখিয়া, পাঠাইবার জন্য এ্রঁতি- 

হাসিক চিত্রের দিনাজপুরনাপী গ্রাহকবর্ণকে সার্দরে আহ্বান করিয়- 

ছিলেন। সেআঙ্গ ৭৮ মাদের কথ।। কিন্তু ছঃখের বিষয়, এই দীর্ঘ 

কলের মধ্যেও দ্িনাজপুরবানী কোন সাহিত্য-দেবকই যোগেন্্র বাবুর 

এ আহ্বানে কর্ণপাত করেন নাই কিংবা কর্ণপাত করিয়াও হয়ত বা 

প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাবে এ গর্ান্ত বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখিয়। 

পাঠাইতে পারেন নাই। আমর! কান্তজির সম্পক্কীয় বিস্তৃত) বিবরণ 

জ|নিবার জন্য বাস্তবিকই বড় উতস্থক হইয়াছি। আশ! করি পীপ্্রই 
হউক বা বিপথ্েই হউক িনাঞপুরবাদী কোনও উদ্ভমশীল সাহিতাসেবক 

একটা বিস্তারিত বিবরণ লিখয়া, আমাদের সে গংস্থকা নিবারণ 

করিবেন। দিনাজপুরবাসিগণ উপক্করণ সংগ্রহ করিতে থাকুন; তবে সে 

সময়ট। ভিগ্রজেলাবাদী আমরা একেবারে চুপ করিয়! বসিয়া ন! থাকিয়া, 

পুস্তকাধি পাঠ করিয়! এবং জনশ্রুত হইতে মন্দির সম্পর্কে যে বিবরণ 

টুকু সংগ্রহ করিতে পরিয়াছি এস্কলে সেটুকু প্রকাশ করিলাম । 
কান্তজির মন্দির উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার সদরষ্টেশন হইতে 

৬ক্রোশ দুরস্থিত কান্তনগর নামক গগুগ্রামে অবস্থিত। এটি নবরত্ব 

মন্বির। মন্দিরটি আগাগোড়। ইষ্টকনির্মিত। ইহাতে পাথর কিংঝ| 

বোনের কোন সম্পর্ক নাই। মন্দির-গাত্রে ইইক ধোদিয়। বহুসংখ্যক 

দেবদেবীর মুত্তি গঠিত হইয়াছে । এই মু্তিসমূহ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 



দিনাজপুরের কান্তঞ্জর মনির । ২৫১ 

শিল্পীর কৌশলে ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গই বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। 

ক্ষো৭দিত মুত্তিগুলির অবস্থান ও বস্ত্র সংস্থান.নিবিষ্টভাবে দৃষ্টি করিলেই, 
আমর! মুনলমান আমলে বাঙ্গালাদেশে লোকের আচার ব্যবহার রীতি 

নীতি ও পরিধের বস্্রাদি কিন্ধপ ছিল, তাহ! সমাক্ উপলব্ধি করিতে 

সমর্থ হই। ইষ্টকনির্মিত ইষ্টকক্ষোদিত এমন নিখুত স্বন্দর, এমন 

বিচিত্র, এমন কারু কার্ধ্যময় মন্দির বালগ[লা দেশে-__শুধু বাঙ্গাল! দেশেই 
ব৷ বলি কেন-জগতে আর কোথায়ও নাই। কি দেশের কি বিদেশের 

সকলেরই ধারণা, সকলেরই বিশ্বাম আমাদের যত কিছু উন্নতি, শিল্প- 
বিজ্ঞান সাহিত্যে যত কিছু জ্ঞান, দেশে ইংরাঁজ আগমনের পরই তাহার 

হচনা__তাহার অভু/খান। কিন্তু দুইশত বৎসরের প্রাচীন--দেশ 

ইংরাঁজ শাদনাধীনে আগিবার অদ্ধশতান্মী পূর্বের নির্দিত বাঙ্গালী 
শিল্পিগণের এই বিরাট বিশাল স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তির জগস্ত নিদর্শন_- 

দেখিয়াও আত্মজ্ঞান সম্পনন কোন বাঙ্গালী-সম্ত।ন আর সে ভ্রান্ত ধারণায়, 

সে অন্ধ বিশ্বামে আস্থ। স্থাপন করিতে চাহিবে? আমাদের কথ! নয়-_ 

যাহাদের কথায় আমর সত্যকে মিথ্যা ও মিথাকে সত্য বলিয়া বেদ- 

বক্যবৎ বিশ্বাস করি, সেই জাতীয় 1). [187015 1361)1121)) বলেন, 

কান্তজির মন্দিরের তুল্য সুন্দর মন্দির তিনি আর দেখেন নাই। সেই 

জাতীয় বিখা।তনাম! পুরাতববিৎ কাউপনের মতে, এই মন্দির ৭5 ০£ 

৪ [162511)6 7106006500 065161).+ এইরূশ বিশ্বাস যোগ্য সাক্ষীর 

সাক্ষ্যের পর বোধ হয় মন্দিরের উৎকর্ষ সম্বন্ধে আর কাহারও কোন 

সন্দেহ করিবার সাহন হইবে ন1। 

এই মন্দিরের নিন্মাণ-ক্ার্ধ্য আরম্ভ করেন রাজ! প্রাণনাথ--ইনি 

দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ত1 বিষুঃনত্তের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ এবং 
উক্ত বংশের বর্তমান সুসন্তান অনারেবল মহারাজ গিরিজানাথ রায় 

বাহাছরের উর্ধতন সপ্তমপুরুষ। প্রাণনাথের পিতা রাজ শুকদেবের ছুই 



২৫২ ধ্রতহাসিক চিত্র। 

বিবাহ। তাহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব এবং কনিষ্ঠী স্ত্রীর 

গর্ভে গ্রণনাথ জন্মগ্রহণ করেন । ১৬০০ শকে রাজা শুকদেবের মৃত্যু 

হইলে, তাহ।র জোষ্ট পুত্র রামণেব রাগ! হয়েন) কিন্ত তিনি তিন বৎসরের 

অধিক রাগ্যভোগ করিতে পারেন নাই। তাহার মৃত্যুর পর জয়দেব 

সম্পন্তি গ্রা্থ হইলেন) কিন্তু ভগবানের এমনই বিধান যে, জয়দেবও 

জোষ্ঠ ভ্রাত| রামদেবের গ্তায় ঠিক তিন বদর পরেই ১৬০৯ শকে 

মানব-লীগা সংবরণ করিলেন। রামদেব কিংৰ। জয়দেবের কোন সন্তান 

সস্ততি ছিল না। তাই পারিবারিক গ্রথ। অনুলারে প্রাণনাথই বৈমাত্রেয় 

ত্রাতৃত্যক্ত রাজ্যের মালিক হইয়া! বমিসেন। সর্ববকালে, সর্বস্থানেই 

ভালমন্দ উভয় জাতীয় পোকই দ্বেখ! যায়। ভাল যাঁহারা-_তাহার! 

পরের দুঃখে সমবেদনা ও মুখে আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে--আর 

যাহার! মন্দ, তাহার! পরের ছুঃখ দেখিলে উৎফুল্ল হয়--পরের উন্নতি 

দেখিলে ঈর্ষায় জিয়া পুড়িয়! মবে এবং কায়মনোবাঁক্যে তাহাদের 

মন্দ চে] করিতে থাকে । সর্বকনিষ্ঠ প্রাণন।থের রাজ্য প্র।প হইবার; 

কোন সম্ভাবনাই ছিল ন|। স্ুগুরাং বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়ের অকাল 

মৃ্াতে তাহাকে রাজ্যলাভ করিতে দেখিয়া, মন্দ লোকে ঈর্াজর্জরিত, 

হুইয়। তাহার সর্বনাশ সাধনে বদ্ধপরিকর হুইল। রামদেব ও জয়দেব 

উভয় ভ্রাতাই রাজ্যলাভ করিবার পরঠিক তিন তিন বৎসর অন্তর 

মৃত্ুমুখে পতিত হওয়ায়, প্রাণনাথের শত্রবর্গ তাহার নামে দিল্লীর দরবারে, 

এক মিথা। অভিযোগ উপস্থিত করিল। আলম্গীর তখন দিলীর সম্ত্রাট। 

তিনি প্রথণনাথকে তলব দিয়! পাঠাইকেন। শত বাধা বিদ্প, শত 

অন্থবিধ। উপেক্ষা করিয়া, শতকর্প পরিত্যাগ করিয়া প্রাণনাথ 

কাদশাহের দরবারে হাজির হইলেন। 

কি সেকাল কি একাল, কি হিন্দু রাজত্বে কি মুসলমান রাজত্বে, 

কি ইংরাজ রাজত্বে মোকঙগমা সত্য হউক, আর মিথ্যা£ছউক আসামী 



দিনাজপুরের বান্তরজর মল্দির। ২৫৩ 

হইলেই যে কোন ভাবেই হউক, তাহাকে রাজদ্বারে কিছু নাকিছু 

দিতেই হুহবে। সুতরাং আগামী প্রাণনাথকেও দূরখারে যথেষ্ট অর্থ 

দিতে হষ্য়াছিল। অর্থে কি না হয়? অর্থবলে প্রাণনাথ মিথা। অভিষে।গের 

দাঁয় হইতে ত মুক্ত হইলেনই ; অধিকন্তু ব'দশ[হ তাহাকে রাঞ্জোপাঁধ সঙ্ 

দনাজপুর বাঁজ্যের উপর এক ফরমান দিয়া গভিননাত করিলেন। 

রাজোপাধি ও রাজত্বের ফরমান সহ বাদশাহের অনুগ্রহ লাভ করিয়া, 

১৬১৪ শকে প্রাণনাথ [বিজয়ী বীরের স্তায় দেশাভিমুখে রওন। হইলেন। 

এই মময়েই তিনি কান্তর্জি বিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। দিলীতে অবস্থান কালে, 

প্রাণনাথ একজন প্রধান হিন্দ-রাজকর্মগারীর আশ্রয়ে ছিলেন। এই 

ঝাজ কর্মচারীর গৃহেই 'কাস্তজি' প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিগ্রহ্কের নয়নাভি- 

রাম সুন্দর ন্ুঠাম মুণ্ডি দেখিয়! রাজা প্রাণন।থ বিশেষ আগ্রহ-সহকারে 

আশ্রয়*দাতার নিকট উহা প্রার্থনা করেন। আশ্রয়-দাত। রাজার 

প্রার্থনা উপেক্ষা ক'রতে না পারিয়!, বিগ্রহট তাহাকে দান করিলেন। 

আবার কেহ কেহ বলেন, তাহ! নয়,_-দিলী, হইতে ফিরিবার পথে 

বৃন্দাবন ধামে পৃত-সলিল! যমুনা-জলে স্নান করিবার সময় প্রাণনাথ 

নদীগর্ভে উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উল্লিখিত প্রবাদদ্ধয়ের কান্ট! 

সত্য কোন্ট। মিথা।, এখন তাহ নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে 
তিনি যে, দিল্লী হইতে দেশে [ফরিবার সময়েই বিগ্রহটি সঙ্গে আনয়ন 

করিয়াছিলেন, নে বিষয়ে মত-ছ্বৈধ নাই । 

দেশে পৌছিয়াই, রাজোর সুশৃঙ্খল! সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ! 

প্রাণনাথ “কাস্তঙ্জির” জন্ত উপধুক্ক মন্দর নির্মাণ করিবার সঙ্কল্প করিয়। 

তাহার উদ্ভোগ আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেশের লোকে তখনও 

পাশ্চাত্য সভাতা ও ধিলানিতার শ্বাদ পায় নাহই। সেকালে 

রাজরাজড়! ও জমীদারণর্গ একালের রাজ্যহান রাজ! ও শুগগঞ্ড রায় 

বাহাছরগণের সায় উপাধি-ব্যাধি ক্রে় করিবার আশার রাঞ্জ-কর্মচারি- 



২৫৪. প্রতিহাসিক চিত্র । 

বর্গের অনুষ্ঠিত ব! প্রস্তাবিত, কার্ধ্য সমূহের ব্যয় সংকুলান কিংবা! নিজ 

পরিজনবর্গের বিলাঁদ ব্যসনাদির উপযোগী উপকরণান্দি ক্রয় করিয়াই 

জীবনের কর্তব্য শেষ করিতেন ন।। তীহার1 'পর-গীড়নেই পাপ-_ 

পরোপকারেই পুণ্য'_ এই নীতি অবলম্বন করিয়!, দেবায়তন গঠন ও 

দেবত! গ্রতিষ্ঠ।, জলাশয় খনন ও রাস্ত। ঘাট নির্মাণ ও অতিথশালা 

স্থাপন প্রভৃতি বিশেষ সদনুষ্টান ঘর দেশের, দশের ও সমাজের অশেষ 

কল্যাণ সাধন করিয়!, ইহলেকে বিমল যশঃ ও পরলোকে অন্তু 

পুণের অধিকারী হুইতেন। ধর্মপ্রাণ প্রাণনাথ সেকালের লোক 

ছিলেন। তিনি মন্দির গঠন করিয়া “কান্তঞ্জির, গ্রতিষ্ঠ। সম্বন্ধে মনো- 

নিবেশ করিলেন।. রাজধানী হইতে ছয় ক্রেশ দুরে মন্দিরের স্থান 

নিদি্ হইল। রাজার যত্ব, চেষ্টা, ও অর্থব্যয়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ 

সংগৃহীত হইতে লাগিল। অবশেষে ১৬১৬ শকে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ 

ইষ্টকনির্মিত মন্দিরের ভিত্তি প্রোথিত হইল। লক্ষ লক্ষ টাক ব্যয়ে 
পুর্ণ অষ্টাদশ বৎসরের বিপুল পরিশ্রম, যত্ব ও চেষ্টায় ১৬৪৪ শকে-_ 
১৭২২ থৃষ্ট'ন্দে এই মন্দিরের নির্মাণ কার্য্য স্ুুসম্পন্ন হয়। কিন্তু হুঃখের 

বিষয় গ্রাণনাথ ইহার নিন্মীণ কার্য সমাপ্ত দেখিক্স। যাইতে পারেন 
নাই--১৬৪১ শকে মন্দির নির্মাণ কাধ্য সম্পন্ন হইবার তিন বৎসর, 

পূর্ববে তিন স্বর্গীরোহণ করেন। 

রাজ! প্রাণনাথের কোন মস্তানসস্ততি না থাকায় তিনি এক দত্ত কপুঞ্র 

গ্রহণ করেন। এই দত্তকপুত্রের নান রামনাথ। পিতার মৃত্যুর পর, রাজ! 

রামনাথ পিতার আরন্ধ ও সঙ্কলিত কাধ্য শেষ করিয়া ১৬৪৪শকে বহু 

অর্থব্যয়ে, বিপুল সমারোহে এই মন্দিরে “কান্তজি*-বিগ্রছ প্রতিষ্ঠ। 

করতঃ বিগ্রহের সেব! পুজা ও ভোগ অর্চন! প্রভৃতির বায় নির্ব্।হের জন্ত 

বহু সম্পত্তি উৎসর্ণ করিয়। দিয়। পিতার সঙ্কল্পসিদ্ধি করিয়। প্রকৃত পুজ্রের 

কার্য করিয়াছেন। 



দিনাজপুরের কাস্তজির মন্দির। ২৫৫&- 

মন্দির-গাত্রে একখানি শিলালিপিতে মন্দিরের নিম্মণ-কাল, নিন্মাণ- 

কর্তা ও প্রতিষ্ঠাত। প্রভৃতি সম্বন্ধে নিয়লিখিত গ্রেকটি ক্ষোদ্দিত 

আছে £ 

“শ।কে বেদাব্ি-ক।লক্ষিতি-পরিগপিতে ভূমিপঃ প্রাণনাথঃ 

প্রাসাদঞ্চাতিরম্যং সুরচিত নবরত্বাথ/মন্মিন্ন কাষীতৎ। 

রুল্সিণাঃ কাস্ত তুষ্ট্ে সমুচিত-মনসা রামনাথেন রান্জ। 

দত্তঃ কাস্তায় কাস্তন্ত তু নিজনগরে তাত-সক্কল্পপিন্ধ্যে ॥” 

এই বিগ্রহের নাম হইতেই কালে মন্দির কান্তির মন্দির ও স্থান 

কস্তনগর নামে প্রনিদ্ধি লাভ করিয়াছে । কান্তর্জি অতি জাগ্রত দেবতা | 

প্রতিনিয়ত অথণ্ড বঙ্গের নানাস্তান হইতে বিগ্রছের পুজ। অর্চনা ও 

মন্দিরের কারুকার্ধ্য দর্শনাকাজ্ষায় অগণন ধর্মপ্রাণ নরনারী এখানে 

সমবেত হইয়। থাকেন। মন্দির পধু ইষ্টক-নির্ম্িত হইলেও এই দীর্ঘকাল 

ধরিয়া__ছুইশত বৎসরের জলবাঘুর '*যাচার, উন্কাপাত ও বভ্রাঘাঁত 
সহিয়া, এখনও অচল অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া অধম বাঙ্গালী জাতির 

স্থাপত্য-গৌরব ও শিল্পকলা1-কৌশলসহ একের বিশাল ধর্দরগ্রাণহ]-_-ও 
অন্তের অকৃত্রিম পিতৃভক্তির জনস্ত সাক্ষ্য গ্রর্থান করিতেছে। 

মন্দির-নির্দাণকারী সেই বাঙ্গালী শিল্পিগণ, রাজা প্রাণনাথ, রাজা 

রামনাথ অনেক দিন হইল চলিয়! গিয়াছেন--তাহাদের ভৌতিক দেহ 

অণুপরমাণুতে লয় পাইয়াছে কিন্তু তাহাদের বিরাট কীর্তিস্তস্ত এখনও 

বর্তমান।” মানুষ ষায় কীর্তি থাকে-_মআবার যাহার কীর্তি থাকে, তাহার, 

মৃত্যু নাই। তাই কৰি গাহিয়াছেন_--__ 
“মরণ পরেও ততকাল ধ'রে 

হেথা নর বেচে রয়। 

যতকাল ধরে কীর্তিগাথ! তার 

লোকমুখে গীত হয়।” 
শটনশ্বিনী কুমার সেন ॥ 



প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র । 
(১) 

প্রতীচা ভূখণ্ড পোর্ভ,গালে ও প্রাচা মহাদেশের মঙ্গাস।আজ্য মন্থাচীনে 

যেরূপে অভিনব রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। হইয়াছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে 
গ্রত্তোক ভারতবাদী হিন্দুর মনে প্রাচীন ভারতের রাজতন্ত্র-বিষয়ক গ্রশ্ন 

স্বতঃট সমুদিত হুয়। প্রাচীন ভারতের পল্লীদমাজ ও পর্চায়েৎসমূহ বহু 

পরিমাণে বর্তমান কালের প্রজাতন্ত্র পদ্ধতির অনুরূপ ছিল, একথা 

অনেকেই অবগত আছেন )_-অনেক পাশ্চতা লেখকও সেকথ! স্বীকার 

করিয়া! থাকেন। কিন্তু পল্লীসমাঞ্জের ক্ষুদ্র সীম! অতিক্রমপূর্ব্বক রাষ্ট্র 
তন্ত্রের বিশাল পরিসরে পদার্পণ করিলেও যে. নরপতির নির্বাচন ও 

র।জকাণ্য-পরিচালন ব্যাপারে প্রকৃতিপুঞ্জের মতেরই প্রাধান্ত পরিদৃষট 
হয়, এ কথা অনেকেই অবগত নহেন। পুরাণাদি গ্রন্থে ব্সংখ্যক 

প্রজাপাঁপক ধার্মিক নরপন্নর পরিচয় আছে, স্থৃতিশান্্রকারগণও রাজ- 

শঁক্তকে বাবস্থা প্রণয়নের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়! নরপতিগণের 

ষথেচ্ছ'চারের পথে কণ্টকারোপ করিয়াছিলেন, দেখ। খায়, কিন্তু চীনে 

ও পোর্ত,গালে প্রকৃিিপুঞ্জ যেরূপ নির্বাচনাধিকার লাভ করিয়াছে, 

গ্রাচীন ভারতে সেন? অধিকার প্রক্জাকুলের কখনও ছিল কিনা, ইহা 

জানিতে অনেকেরই কৌতুহল জন্মিচে পারে । 

যাঠারা 18561515856 21)0 ৮০50 15 ৬০5 তঙ্ধ্ের প্রচারক, 

প্রাচ্য প্রকৃতি ও প্রতীচ। প্রকৃতির চিরন্তন শ্বাতস্ত্রোর কথ। প্রচার করি! 

রাঞ্জ তন্ত্র বষয়ে পাশ্চাতা প্রকৃতির টিশেষত্ব প্রদর্শনে ইৎসা*সম্পর, ভাহার! 

অবশ্তট দিদ্ধ'স্ত কারস রাখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের স্তায় প্রাচাদেশে 
রাজ)শাসন ৰাপারে গ্রকৃতিপুঞ্জের মতামতের কখনই সবিশেষ গুরুত্ব 

স্বীকৃত হইত না।--পালামেন্টের স্তায় প্রকৃতিপুঞ্জের গ্রঠিনিধি সভার 
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বা ফ্রাঙ্দের ন্যায় প্রজাতন্ত্রসভার উদ্ভাবন-বিষয়ে পাশ্চতাগণই অদ্বিতীয়; 

_ সেরূপ সভার কথ! প্রাচাদেশে কখনও পরিকলিত হয় নাই-__হইতে 

পারে না। বর্তমান পাশ্চাতাশিক্ষা প্রাপ্ত অধিকাংশ লোকেরই এরূপ 

ধ|রণা, প্রাচীন শাস্ত্রে দৃষ্টির অভাব ও স্বাদীন চিন্তায় অনভাসই শিক্ষিত 

তারভবাসীর এরূপ ধারণার প্রধান কারণ । 

বাহার! প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচন! করিয়া- 

ছেন, তাহার! বোঁধ হয় দেখিয়াছেন যে, গ্রীকরাজদুত ম্যাগেস্থিনীসের 
গস্থে ভারতীত্ন প্রজাতন্ত্র শাসন পদ্ধতির উল্লেখ আছে। ম্যাগেস্থিনীদ 

বন্তমান সময়ের ২২৫০ বৎসর পূর্বে বা! খ্রীষ্টপুর্বব চতুর্থ শতাবীর প্রারস্তে 
ভারতবর্ষে আগমন করিয়া পাটলিপুত্রের (বর্তমান পাটনার ) রাজসভায় 

নীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভারত-বিষয়ক গ্রন্থে 

এদেশের লোকের রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়। রাথিয়াছিলেন। 

বিদ্ধ তাহার সেই উপাদেয় গ্রন্থ অধুনা! আর সমগ্রভাবে পাওয়1 যায় না-_ 

বোধ হয় উহা একেবারেই বিলুপ্ত হইগাছে। তথাপি 'আমাদিগের 

সৌভাগ্যক্রমে, তাহার গ্রন্থ হইতে পরবর্তী কালের গ্রীকলেখকগণ যে 

মকল অংশ উদ্ধূত করিয়াছেন, তাগাতে আলোচ্য বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভা 

পাওয়া যায়। একিয়ান নামক গ্রীকলেখক ম্যাগেস্থিনীসের গ্রন্থ হইতে 

যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, মন্ধুপুত্র ইক্ষণাকুর পর 

হইতে চন্দ্রগুপ্তের সময় পর্যাস্ত ভারতে তিনবার « প্রজাতন্ত্রমূলক” শাঁসন- 

পদ্ধতি প্রবন্তিত হইদ্বাছিল। তন্মধ্যে দ্বিতীয় বারে তিনশত বর্ষকাল ও 

ভুতীয় বারে ১২৭ বৎসর এরূপ শাসনতন্ত্র গ্রচলিত ছিল। এই প্রজাতন্ত্র 

মূলক শাসন কিরূপ ছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় ন1। ম্যাগেস্টি- 
শীসের মূল গ্রন্থে হয় ত সে বিবরণ ছিল-_কিন্তু মূল গ্রন্থের অভাবে সে 
বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছুই বল! যায় ন1। 

মহাভারতের শাস্তিপর্রের ৫৯ অধ্যায়ে তী্ম-যুধিষ্টির সংবাদে লিখিত 

১৭ (ষষ্ঠ বর্ষ) 



২৫৮ ধ্রতিহাসিক চিত্র । 

আছে যে, অতি পুর্ববকালে পৃথিবীতে রাজ! ও রাজত্ব ছিল না। মনুষ্োর! 

ধন্মাবলঘ্বন পূর্বক পঃস্পবকে রক্ষা করিত। এইরূপে কিছুদিন অতীত 
হইবার পর তাছারা পরম্পরে রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোন 

করিতে লাগিল। কারণ শর সময়ে মোহ তাহাধিগের মনোম'ন্দরে প্রি 

হইল। ফলে মানবগণ ক্রমে ক্রম লোভ-পরত্ন্ত্র ও কার্যযা কার্য/-বিবেক- 
শৃ্ত হইয়া উঠিপ। ৩খন দেবগণের অনুরোধে ভগবান্ বিরা ন/ম৭ 
এক পুরুষকে উৎপাদন করিয়া নসমাজের রাজা করিয়৷ দিলেন । 

অথর্ববেদে এই বিষয়ের বন্ধ ত বিণরণ পাওয়। যায়। যথ।--- 

বিরাড, বা ইর্দমগ্র আলীৎ। 

তশ্ত। পাতায় সর্বমবভেহ। 

. ইয়মেত্দেং ভবিষ্যতীত ॥ ১১০ 

অর্থাৎ প্রথমে এই জগৎ বিরাট বা পাজশৃগ্ভ (117181655) ছিল। 

তাহা দে'খয়া সকলে ভাত হইল । সর্্বএ এইবশ বিরাজকতা হইবে 

ভাবিয়া তাহারা ভাত হহণ। অঞঃপর 

ভদ্রমচ্ছন্ত গষমঃ শ্বাণদঃ 

তপোদাক্গামুপসেছুবগ্রে। 

ততো! রাষ্ট্রং বলমোগশ্চ জাতং। 

তদন্মৈ দেবা উ্সংনমন্ত ॥ ১৯।৪১।১ 

খধিগণ জনসাধারণের কল্যাণক।মা হহয়া দীক্ষা গ্রহণপূর্র্বক তপস্তায় 

প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে রাষ্ট্র, বল ও ওজঃ প্রভৃতির উৎপত্তি হইল। 

এই কারণে দৈবী সম্পত্তিযুক্ত রাজাকে লোকের নমস্কার কর৷ উচিত। 

এইক্কপে খধিগণের চেষ্টায় শক্তিসন্প্ন রাষ্ট্রের উদয় ছইল। জন- 

সাধারণের শক্তিও এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলনা । সেই অরাজকতা বা 

বিরাজকতাকালে জানপদীয়া শাঁকরও (বিকাশ আূতনব রাজতস্তের ৩৪ 
অত্যন্ত সহায়ত! করিপ্লাছিল। শ্রুতি বলিতেছেছ,_ 
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সা উদক্রামৎ। সা সভায়াং স্াক্র মত ।৮ 

যস্তি অস্ত সভ!ং সভো। ভব'ত য এবং বেদ।৯ 

সোদ ক্রামৎ, সা সমিত ্যাক্রামত | ১০ 

যস্তি অন্ত সমিতিং সামিতো। ভবতি। 

ষ এবং বেদ । ১২ 

পোদক্রামৎ সামন্ত্রেণ হ্াক্রামতৎ। ১২ 

যাস্ত গন্ত। মন্ত্রণাং, আামন্ত্রণীয়ো ভবতি। 

য এবং বেদ । ১৩ 

অথব্ববেদ ৮১ 

অর্থ।ৎ সেই জানপদায় শক্তির উৎঞমণ বা মাভবাক্তি হইল ও তাহা 

গায় পরিণত হইল | |য'ন হঠা জানেন, ঠিনি সভ্য বা সভার যোগ্য 

হন। সেই শক্তির আবার উতক্রমণ ইপ ও তাহা সমিতিতে পরিণত 

হইল। যে (রাজা) £হা জানেন, তান সমিতির তষোগ্য হন, তাহার 

স'মতিতে লোকে গমন করে। সেই শক্তি আবার উতঞ্ান্ত হইল, 

তাহাতে মন্ত্রণাসভার স্যষ্টি হইল । [যিনি হহ! জানেন, তিন আমন্ত্ণীয় 

হন, তার মন্ত্রণ। সভায় লোকে গমন করে। 

বৈদিককালে ভারঠায় আধা সমাজে কিরূপ শাসন-তন্ত্র ছিল, 

তাহার মাভান এই সকল শ্রুতি-ব5নে প্রাপ্ন হওয়া যায় । এখানে তিনটি 

সভার--সমিতি, সভা ও মন্ত্রণ-সভার ও সদম্যদিগের উল্লেখ পাওয়। 

গেল। তাহার পর রাজার প্রাথন! শ্রবণ করুন )-- 

রাজানে। রাজকতঃ সুতাগ্রামপাশ্চ ষে। ৃ্ 

উপস্তীন্ পর্ণমহাং তং সর্বান্ কৃর্বীতিতো পনন্। 
রিনি অথর্ব ৩৫৭ 

"সামস্ত নরপতিগণ, রাজনির্বাচকগণ (0১6 10178181615 0, 

সত ও সেনানায়কগণ, ও সকল লোকই যেন আধার অধীন হয় 1” ও€ 



২৬ তিহাসিক চিত্র। 

মন্ত্রের রাঁজকৃতঃ পদটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার যোগ্য । প্রীতরেয় ব্রাঙ্ষণেও 

রাজ্যাভিষেক প্রসঙ্গে “রাজ কর্তা” ও ণরাজকৎ* পদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
ভাষ্যকারের! ওঁ শবের অর্থ “রাজ্জার আত্মীসগণ বা সচিবগণ”-_এইকপ 

করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বাপর আলোচন! করিলে সে অর্থ সঙ্গত বলিয়া 

বোধ হয় না । খরং রাজা যে প্রজাগণের দ্বারাই নির্ধ্বাচিত হতেন, এ 

পদে ইহাই বুঝায়। রাজ! যে নির্বাচিত হইতেন, ইহ! নিন লিখিত মনত 

সুম্পষ্ট নির্দিষ্ট রহিয়াছে-_ 

হয়স্ত ত্বা প্রতিজনঃ প্রতিমিত্র। অবুষত। 
ইন্দ্রাণী বিশ্বেদেবাঃ তে বিশিক্ষোেমদাধরন্ ॥ 

অথর্ব ৩1৩।৬ 

হে রাজ!! তোমার বিরুদ্ধপক্ষীয় লোকেরা তোমায় পুনরায় আহ্বান 

বা সহায়ত করুক। তোমার মিত্রগণ তোমায় পুনরায় নির্বাচন করিয়া- 
ছেন। ইন্দ্র, অগ্নি, ও অন্ত দেবগণ প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে তোমার গৃহরচনা 

করিয়াছেন।” অন্তত্রও দৃষ্ট হয়, শ্রুতি বলিতেছেন-_ 

“বিশি রাজ! প্রতিষি তঃ 1৮ 

প্রজা পুঞ্জই রাজার প্রতিষ্ঠার কারণ, 

স বিশো অনুব্চলৎ। ১ 

তং সভাচ সমিতিশ্চ 

সেনাচ সুরা চাম্ুবাচলন্। ২। 

সভায়াশ্চ বৈ স সমিতেশ্চ। 

সেনায়াশ্চ সুরায়াশ্চ প্রিয়ং ধাম ভবতি 

ষর্ণঃ-চষ্টার শত্তি 
বিনে িভি অথর্ববেদ। ১৫।৯ 

যে রাজা প্রচ্০...এসরণ করেন, সভা, সমিতি সেনা ও নুর 

€জীর্যয ) তাহার অন্থুগমন করে। যিনি এই রাজনীতি জানেন, সেই 
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রাজ। সভা, সমিতি সেন। ও সুরার প্রিয় আশ্রয় লইতে সমর্থ হন। 

এক্ষণে রাজার আর একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন 

“নৃত্য ! সভা! মে পাহি যে চ সঙ্যাঃ সভাসদাই৮1-- | 

অথর্কঝ ১৫৫৫ 

অর্থাৎ হে.সভ্য সভাসদগণ ! আপনার! আনার এই সহায়ত! কর্ুন। 

মভ। চ ম! সমিতিশ্চারতাং 

প্রজাপতে দুহিতরো সবিদানে 

যে না সঙ্গচ্ছ। উপ ম! স শিক্ষৎ 

চারুব্দানি পিতরঃ সঙ্গতেষু ॥ ৃ 
ূ ৬অথর্ব ৭১ ২১ 

সত ও সমিতি উভয়েই আমায় রক্ষা করুন। এই ছুই সভা রাজার 

নিকট হইতে দূরে থাকিয়াও রাজাকে উপদেশ দান করেন। যে সকল 
সতাসদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে, তাহার। যেন আমায় উপদেশ 

দান ককরেন। হে আমার পালক বা শিতৃম্থানীয় মভাসদ্গণ ! আমি 

গতামধ্যে নিয়ত স্তয়সঙ্গত কথাই বলিব । এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার 

সায়নাচার্ধ্য “সমিতি” শবে “সাংগ্রামীণ সভ।1” অর্থ করিয়াছেন। সে 

যাহা হউক, সেকালে যে তিনটি নত! ছিল ও রাজাকে সেই সভার 

মতানুসারে চলিতে হইত, এমন কি প্রজার দ্বারাই রাজার নির্বাচন 

হইত-_-এ সবল .কথার ম্প্ আভাস এক্ষণে মানরা পাইতেছি। 

থণ্েদেও এইরূপ প্রতিনিধি-সমিতির উল্লেখ পাওয়। যার। সে 

সকল অংশের ইংরাজী পণ্যান্ুবাদকালে অনুবাদক গ্রিফিথ সাহেব এক 

স্থলে বলিয়াছেন, 

11015 520910 2006215 00 17550190961) 2 €6706121 ৪556." 
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২৬২ ৃ ধীতহ!সিক চিত্র. 

পরিশেষে অথর্ববেদের "'হ্বয়ন্ত ত্ব। প্রতিজনঃ, প্রভৃতি মন্ত্রের টীকায় 

তিনি বালয়াছেন-_ 

0076 1025595565 9150 117) 101)6 4১01)8158, ৬০৪, 910৬ 1191 

(15101155100) ৮55 501060117765 61206156, 

অথাৎ বৈদিক কালে রাজার! অনেক সময় প্রত্কতিপুঞ্জের দ্বারা 
নির্বাচিত হইতেন। বাজার নির্বাচনের ভগ্ঠ প্রজাপুঞ্জের প্রকাস্ট সভা 

হইত । ফলকথা, যেখানে প্রজার দ্বারা রাজ! নির্ব।চিত হন-_রাজাকে 

গ্রজাসমুহের প্রতিনি'ধ সভার মঙ্ানুসারে চলিতে হয়, সেখানকার রাজ- 

তন্ত্রকে বর্তমান সময়ে পালণমেণ্ট সভার সহায়তায় পারচালিত গবর্ণমেণ্টের 

অপেক্ষা কোনও অংশে সবিশেষ হান মনে কারবার কি কোন কারণ 

আছে? | | 
শ্রীখারাম গণেশ দেউস্কর। 

সিন্ধু প্রদেশ। 
৪ম ওত 

লক্ষৌ নগরের একটা রাজকীয় পুস্তকাগারে একখানি পাওুলিপি 

বিস্তমান আছে। উহাতে প্রথমতঃ মুশলম'ন রাজত্বের সীম! নির্ধারিত 

হুইয়াছে। ইহাতে কয়েকখা'ন মানচিত্র ও কয়েকটী প্রদেশের ভৌগোলিক 

বিবরণও সন্পিবেশিত হইয়াছে । ইহ! প্রায় ১১৯৩ খ্রীঃ পিখিত। 

সুতরাং ইহ! যথেষ্ট প্রাচীনত্বের দাবী করিতে পারে। ইহার প্রথম 

পাঁতিটী ছি'ড়িয়! হারাইয়। গিয়াছে, কিন্তু সেখানি উপক্রষণিক! বলিয়! 

তাহাতে পুস্তকের [বশেষ ক্ষতি হয়নাই। গ্রস্থকর্তা এইরূপে ভূমিকায় 
গ্রন্থের বিবরণ শ্বয্ং দিয়াছেন--. 
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পৃথিবীর তাবৎ চিত্রই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে সমুদায় 

প্রদেশে হস্লাম ধর্ম গ্রচলিত, বিশেষ যত্বের সহিত জাম সেই সব 

দেশের আকার, প্রধান নগরের নাম, তাহাদিগের ধ্বীমান্ত-প্রদেশ ও 
অন্ঠান্ত বু জ্ঞাতব্য বিষয় পুস্তকে সন্নি'বষ্ট করিতে র্ণালাধ্য চেষ্টা 

করিয়াছি। আমি ইস্লাম-প্রধান দেশসমুংকে ২০টী ভাগে ভাগ 

কারয়ছি। * প্রথমতঃ আরেবিয়ার কথা বলিব। কারণ এই 

প্রদেশেই পবিত্র কাবা ও মেক্কা নগরীদ্বন অবস্থিত। ইহার পর 

বোদনের কথ| বলিব, তারপর পারমিন গল্ফ, মাসরিব ইপ্জিপ্ট, সিরিয়া, 
ভূমধা-সাগর-উপকুলে স্থিত প্রদেশ, মাস'পোটামিয়া ইরাক, খুঁজিস্- 

টান কার, ফির্নান মানন্বরা, (ও ইহার নিকটবন্তী প্রদেশ যথ|,- 

সিন্ধু ও ভারত ) ল্রিবাল, প্রভৃতি বহুস্থানের [ববরণ বিবৃত করিব1 

বোধ, হয় এ উক্ত ২০্টা বর্ণিত স্থানের একটা করিয়া পুস্তকে 
২০ খানি সুন্দর মানচত্র ছিল। কিন্তু কালসহকারে কতিপয় ত্র নষ্ট 

হইয়াছে । নিয়ে সংক্ষেপে সিন্ধু প্রদেশের বিবরণ দেওয়া গেল। 

মানুর! একটী নগর। ইহা দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে এক 

মাহল। ইহা একটী দ্বীপের গ্ঠায়। ইহা মুসলমান শাদনাধীন। 

জলবায়ু স্বাস্থাজনক | এখানে থক্জভুর প্রচুর পারমাণে পাওয়া যায়। 

কান্দাহারে এই স্থানের মুদ্র। প্রস্তুত হয়। মুলতান আর একটা 

নগর। আয়তনে ইহা পুর্বনগরের সমতুলা। এখানে একটা হিন্দু- 

দেবপ্রতিমুত্তি অছে, হিন্দুগা তাহাকে বড়ই ভক্তির চক্ষে দেখে। 

বৎসরে বৎসরে বছ দূরদেশ হইতে অগণা যাআীর নমাবেশ হয়। তাছার। 

প্রচুর অর্থে দেবগ্রসদ ক্রয় করিতে চেষ্টা করে।. মন্দরে বছশত 

সন্নযাসীর বাস। তাহার! ঈশ্বর আরাধদায় ভবন অতিবাহিত 

করে) এবং ধাঁত্রগণের অর্থে ।নরুদ্ধেগে তাহাদিগের জাবনযাত্র। সম্পর় 

হয়। মান্রাটির গীথুনী খুব মঞ্জবুদ | ইহা! জনাকার্দ নগরের মধাস্থলে 



২৬৪ পতিহাসিক চিত্র । 

অবস্থিত। ইহার নিকটেই মুলতানের বাজার। অসংখ্য ব্যাপানী 

হস্তিদন্ত ও স্বর্ণ রৌপ্য মন্দিরের নিকট প্রতিনিয়ত বিক্রয় করিতেছে। 

মুতি মান্দরের মধ্যস্থলে বেদীর উপর স্থাপিত। যাজকগণ মন্দিবের 

মধ্যে অথবা নিকটবর্তী কোন স্থানে বাদ করে। মুলতানে হিন্দু 9 

পাঁরসিকগণ কেহই মূর্তিপূজা করে না) কিন্তু এই মুস্তির সম্বন্ধে ভিন্ 

কথা। গ্রতিমুষ্ির আকাব মনুষোর সায় এবং পা মুড়িয়! সমচতুগ্গোপ 

হইয়| উপবিষ্ট। ইহার আসন উষ্টকনির্ট্িত। সমস্ত দেহ লাল এবং 

চক্ষু বাততীত ইগার আবৃত দেহের আর কোন অংশই দর্শকের দৃষ্টি 

গোচর হয় না। কেহ কেহ অন্তমান করেন ঘষে, গ্রতিমার দেহ দাঁরু- 

নিদ্মিত। বিস্ত আবার অনেকেই এ মতের পোষকত] করেন ন। 

ফলতভঃ ইহ ঘে প্রকৃতই দারুনিষ্মিত কি না সে বিষয় নিদ্ধারণ 

করিবার উপায় নাই; কারণ মুক্তি প্রতিনিয়ত আবৃত থাকে । 
হুইখানি বহুমূণ্য উজ্জল প্রস্তর দ্বার! গ্রতিমুদ্তির চক্ষু নির্মিত) 

প্রস্তর দুইখানি সর্বদাত জলিতেছে। এই স্থানে যাত্রগণ ধর্মাচরণে 

আসিয়া যে শর্থ দেধোদেশে দান করে, তাহার অধিকাংশই মুলতানের 

আমিরের প্রাপা-_তিনিই গ্রহণ করেন এবং তিনি শ্বয়ং মন্দিরের বর্শা" 

চারিগণের মধ্যে যোগ্যতান্সারে বিতরণ করেন। কখন কখন [ভন্ন 

প্রদেশের হিন্দুগণ এই মুত্তি জোর কারয়া লইয়! যাইবার জন্য 
মন্দিরের সেবাব্রতগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে। শথন তাহার! প্রতিমুক্তি 
বাহিরে আনিয়া ভাঙ্গিয়! ফেঁলবে--এইরপ ভয় দেখাম্স। তাহাতে 

আক্রমণকারিগণ নিরগ্ত হয়। 

মুলতানে একটি অভেগ্চ ছুর্গ আছে। এখানে দ্রব্যাদি স্থলভ। 

মুলতানে ন্বর্ণথান আছে। মুসলমানগণ ষে সময় মুলতান জয় করে, 

সে সময় আর এমন দরিদ্র মুসলমান কেহ ছিল না ষে, মুলতানের 
স্থণে আপন সৌভাগ্যের হুত্রপাত করিতে পারে নাই। মুলতানের 
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শাসনকর্তা চান্দওয়া রায় অবস্থান করেন, তিনি বড় একটা মুলতানে 

আসেন না। কেবল প্রত্যেক শুক্রবারে হস্তিপৃষ্ঠে উপাদনার জন্য 

নগরে পদ্দার্পণ করেন । | 

মিরান নদীর তীরে বাসমাদ আর একটা ক্ষুদ্র নগর। মরান 

নদী এক পপারসান”' (19০৪০) দূর দিয়া গ্রবাহিত। অধিবাস- 

গণ এই নদীর জলই ব্যবহার করে। এখানে একটা দুর্গ আছে। 

সিন্ধু প্রদেশে প্রাচীরের জন্ত আলোর ( এই নগর 'প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ), 

রবাঁরির জন্য দেবাঁল, উমারের (রাজপুত্র) বাসস্থানের জন্য বিল হ! 

( বানিয়। ) প্রভৃতি বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর মআছে। (সে সমুদারের ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র বিবরণ উত্ভ পুস্তকে দেখিতে পাওয়া ঘায়। আমরা তাহার 

উল্লেখ করিল।ম ন11) কান্দাবিল নামক একটা স্থানে বৌদ্ধগণ সন্ন্যান 

ছাড়িয়। ব্যবসা করিয়া থাকে । তাহারা বড়ই অদ্ভুত গৃহে বাস করে। 

তাহাদ্িগের গৃহ শর-নিশ্মিত, ঘড়ের ছাওনী দেওয়। তাহারা বহু 

গৃহপা!লত পশ্বাদি লইয়া বাদ করে। | 

কামাল, সিদান, সেমুর প্রভৃতি স্থানে জুম্মা! মসজিদ অবিত। 

এই পমুদ্দায় স্থানই ক্ষুদ্র । এই সব স্থানে ইগলাম ধন্মহ গ্রচলিত। 

মানস্থরা হইতে দেবাল হুয় দিনের পথ । মানম্থর! হইতে মুলঙান 

বর দিনের পথ। মুলতান হইতে বাপমাদ ছুই দিনের পথ, এবং 

বাঁসমাদ হইতে আলোর তিনদিনের পথ । 

সিন্ধু নদ মুলতান হইতে তিনদিনের পথে; ইহ! এক বিরাট ন্দ। 

জলের পর জল, সে জলের বিরাম নাই। 

এই উপরি উদ্ধৃত অংশ সমূহ আমর! উক্ত পাগুলিপির নানাস্থান 
হইতে উদ্ধত করিয়া দিলাম। ইহা! অনেক স্থলে আক্ষরিক অনুবাদ 

মাত্র। শ্ীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। 

বৈগ্যবাটী যুখক সমিতি । 



পূর্ববঙ্গের রাজবংশ । 
নাটোর” 
(২) 

লঙ্করপুর পরগণায় নাটোর মৌজায় কামদ্বে নামে এক দরিদ্র 

ব্রাঙ্গণ বাদ করিতেন। কামদেবের তিন পুত্র রামলীবন, রঘুনন্দন ও 

“বিষুরাম। পুঠিয়া-রাগ দর্পনারারণের সময় রঘুনন্দন এ সরকারে 

কর্মচারী নিযুক্ত হন। রবুনন্দন ন্বীয় তীক্ষ বুদ্ধ ও সদাচাবে অ'চরে 

সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমতঃ বঘুনন্দন গৃহ-দেবতার পুজায় ফুল 

বেলপাত৷ চয়ণ কার্ষো নিধুক্ত হন। জনঞ্ঁত এরূপ যে, একদিন এইরূপ 

ফুল তুলিতে তুলিতে, তাহার শয়ীর অৰসন্ন হইয়া, বাগানেই নিদ্রায় 

অভিভূত হইয়! পড়েন এবং ব্ষিধর কালসর্প তানার মন্তকের উপর ফণা 

বিস্তার করিয়া সুর্যের তাপ হতে তাহাকে রক্ষা করিতে থাকে (১)। 

এই অলৌকিক কথা বগা সময়ে দর্পনারায়ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি 
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পূর্ববঙ্গের রাজবংশ। ২৬৭ 

বিশ্মত হইলেন এবং বধুনদদনের ভাঁবষাৎ ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। 

রঘুনন্দনের ভখিষ্যৎ আঁত উজ্জল দোখয়। দর্পনারায়ণ তাহার জগ্ত শোক 

প্রেরণ কারলেন এবং তাহাকে যথোচিত সম্মান প্রদশন কিয়া এক্ 

প্রতিজ্ঞাপঞ্র সম্পাদন, করাইয়া লইলেন। এই পত্রে রঘুননাণ প্রতিশ্রুত 

হইলেন যে, [৩নি ভাবষ।তে কখনও লম্কর-পুর পর্গণা গ্রহণ করতে 

পারবেন না। বরথুনন্দন জানতেন, তাহারন্তায় দরিব্রের পক্ষে শস্কএপুর 

গ্রহণ এক প্রকার আকাশ-কুনুম; সুতরাং [তান কোনও প্রকার 

আপত্তি না কারয়া প্রাতজ্ঞাপত্রে আবদ্ধ হহলেন। 

ততৎ্কালে বাজ্ধানীতে প্রত্যেক গণামা জমিদারদের এক এক 

জন মোত্ার, জমিদারের স্বার্থ ও সম্মন বজায় প্লা/খবান জন্ 

নিয়োজিত থাকিত।- (১) এই সকল মোঙ্জারদগের [বদ্থা বুদ্ধ ও 

কাধ্যততপরতার উপরেই বাঙালার জমিদারাদগের মান সন্ত্রম ও জামদারী 

নিভর কারত। স্থতরাং বাহার স্বস্ধং শবাব, দ্ররণারে বাস করিতে 

পারতেন না, তাঞারা নিজ কন্মুচারা'দগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিহাশালা 

ব্কিকেহ নিযুপ্ত করিতেন। এহ সময়ে মোক্তারগণ রাজধানী গাহালীর 

নগরে থাকিয়া কাননগো দপ্তরে [&সাব নিকাশ বাইয়া দিতেন। 

এই কার্যে ছু*জন কাননগো প্ুক্ত থাকিতেন। ভাঙার নবাব 

দেওয়ানের হিসাব নিকাশ পণাক্ষ। করিয়! দিলমোহর করিয়া দিলে 

বাদশাহ তাহ গ্রহণ করিতেন) সুতরাং সুবাধারেরাও তাহাদিগকে 

একটু ভীতির চক্ষে দেখিতেন। 
মুশিদ কুলিথা নবাব হইয়! জ.হাঙ্গীর নগরে আনিলে পু'ঠিয়।রাজ 

(১) 16575 006 00500181) 001 1106 191)0-1)010615 06 01511100101) 810 
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২৬৮ প্রতিহাসিক চিত্র। 

দর্পনারায়ণের পক্ষ হইতে একজন মোক্তার নিযুক্ত করার আবশ্তাক হয়। 

রঘুনন্দনের বিষ্া, বুদ্ধি, প্রতিভ। ও প্রত্যুৎ্পন্ন 'মতিত্ব দ্েখিয়৷ দর্প- 

নারায়ণ তাহাকে এই কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিয়। জাহাঙ্গীর নগরে 

পাঠাইলেন। শ্রতিভ! কাহা4ও হাত ধর! নহে। রথুনন্দনের অসীম 

প্রতিভার সম্যক্ পরিচয়, নবাব আঁচরেই প্রাপ্ত হুইলেন। রদুনন্দনের 
সহঞ্জ সুকৌশল হিসাব নিকাশ প্রণাণীতে প্রীত হইয়া নবাব তীহাকে 

কাননগে। দপ্তরে “নায়েণ কাদশগো” পদ্দে নিযুক্ত করিলেন *। 

দেখিতে দেখিতে রঘুনন্দন কাননগে। ধপ্তরে সব্সর্বাঁ এবং নবাব 

দরবারে একজন গমতাপন্ন রাজকন্চারী হইয়া উঠিণেন। এই কার্যে 

মানসন্ত্রম ও খ্যাতিগ্রতিণত্তি বাড়িতে লাগিল ও সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমের 

পথও প্রশস্ত হইল। 

এই সময় দ্িলীর সম মারঙগজেব বার্গালার শাসনকর্তার উপর 

বড় অসন্তুষ্ট হইয়। পড়েন। এই অগ্রীতি হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য 
মুর্শিদকুলি খা এক হিসাব প্রস্তত করিলেন। কিন্তু কাননগো তাহ! 

দন্তথত কাঁরতে সম্মত না হইপে মুরশিদকুপ রঘুনন্দনের শরণাপন্ন খন (১)। 
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পূর্ববঙ্গের রাজবংশ। ২৬৯ 

এেই সম্বন্ধে এ্রতিহাঁসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন-_ 

“সমটি-পৌত্র আজিমশ্মানের সহিত মুর্শিদকুলিখার মনোমালিন্টের পর 

কুলিখ। হিসাব নিকাঁশ লইয়৷ স্বীন্ সমটের নিকট গিয়া আন্মপূর্ববিক 

সমুদায় অবস্থ| বলিবার অবসর পাইবেন, এই চিন্তায় আজিমশ্মানের যুখ 

শুকাইয়! গেল ; তিনি কানন-গোর্দিগকে নবাব দেওয়ানের হিসাবে মোহর 

দস্তখত না করার জন্থ শাসন করিয়। দিলেন; স্থতরাং কেহই সম্াট- 

পৌত্রের বিরুদ্ধে যাইতে সাহসী হইল না,কুলিখার মাথ।য় আকাশ ভাঙ্গিয়। 
পড়িল। যদ্দি একজন কাননগোও মোহর দস্তখত না৷ করেন তবে সে 

কাগজে বাদশাহ দৃষ্টিপাত করিবেন ন! এবং নিতান্ত অপদস্থ হইয়া, 

তাহাকে নবাবী পদ ত্যাগ করিতে হহবে। তখন অনন্টোপায় হইয়া 

নায়েব কাননগে। রঘুনন্দনের শরণাগত হইলেন।” রঘুনন্দনের চেষ্টায় 

একজন মাত্র কাননগোর মোহর দণ্তখত যুক্ত হিসাব ও বহুতর 
উপচৌকন দ্রব্য লইয়া! কুলিখা! সম্রাটের নিকট গমন করিলেন সম্রাট 
তখন দাক্ষিণাত্যের যুদধ-ক্ষেত্রে, অর্থের তথন বড়ই অনাটন; কুলিখাও 

বহছুতর অর্থ লইয়া! রাজদ্বারে দগায়মান; স্থতরাং ছুইজন কাননগে! 

কেন মোহর দস্তখত করেন নাই, সে কথ! বলিবার সময় হইয়া উঠিল 

না। বাদশাহ উপটৌকন দ্রব্য ও রাজকর গ্রহণ করিয়! রাজপ্রাসাদের 

চিহ্ন স্বরূপ মূল্যবান রাজ পরিচ্ছদ “খেলাত” দিয়া! কুলীর্খাকেই বাঙ্গলা 

বিহার ও উড়িষ্যার একমাত্র নবাঁব করিয়া! পাঠাইলেন । কুলীখ। 

আনিয়! মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং উপকারী বন্ধু 

রঘুনন্বনকে আনাইয়। তাঁহাকে “রায় রাইয়ান” ঝ| দেওয়ান নিযুক্ত 

করিলেন। রঘুনন্দনের অদৃষ্ট প্রাসন্ন হইল। 
তৎকালে দেওয়ানই প্রকৃত প্রস্তাবে নবাব ছিলেন। লোক সহ! 

দেওয়ানের অনুগ্রহ প্রার্থন। ন! করিয়া নবাব দরবারে গমন করিতে 

পারিত না; সুতরাং রাজ। জমিদার সকলকেই দেওয়ানের নিকট নত 



২৭৪ রঠিহাপিক চত্র। 

জানু হইয়। তাঞার শুভ কৃপাদৃষ্ট ভিক্ষা! করিতে হত। রঘুনন্দন (১) 

এখন মান সন্ত্রম ও উচ্চ ক্ষমতার অধকারী হইলেন। সেই উচ্চক্ষমতা 

€ প্রতিভার সন্ম্নে এই নাটোর রাঞ্জ্য স্থাপিত ১ইল। 

মুসলমান শীদন-লময়ে ধাহাদের রাজ দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি 

ছিল, ঠাহ!দের আ্ীয়েরাই আত সহজে অগ্ঠের জাঁমদার। হগ্তগত করিতে 

পাঁততেন। রঘুনন্দনের নবাব-দরবারে প্রতৃত্ব হইল এবং সেই গ্রতৃত্বই 

রামজীবনের রাজালাভের মুল কারণ, তাতে আর সন্দেই নাই । রাম- 

জীবন বঞ্চিবলে এবং প্রবল পরাস্মে রাগস্ম সংগ্রহ করিতে আস্ত 

করায়, অতি অল্প দিন মধো নবাবের প্রিয় জমিদার বশিয়া ইতিহাসে 

বর্ণিত হইয়াছেন। তখন বন চেষ্টায় আনেক জমিদারী রামজাবনের 

হস্তগত হইপ। রামঞ্জাবন পু'ঠিয়ার রাজা-দগের অধান তরফ কানাই- 

থানীর অন্তর্গত নাটোরে স্বীয় বাসস্থান শিম্মাণ করিয়া প্রথল- প্রতাপে 

জমিদারী শান করিতে লাগলেন এবং নশাবের আনু কপ্পায় দিলী হইতে 

হ২খান 'খেলাত? ও রানা বাহাদুর ডপাধ পহয়। ১৭০৬ থু্গার্ব হতে 

নাটোরের রাজা বলিয়া পারচিত হহপেন। 

মু'শদ কুলীখ। বাগ লা, বেছার ও উড়িষার সর্বময় কর্তা হইয়া, 

রাজস্ব ।নদ্ধারণ কার্ষো হস্তক্ষেপ করিলেন। এই কার্য রঘুণন্দন তাহার 
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পূর্ববঙ্গের রাজবংশ । | ২৭১ 

দক্ষিণ হণ । সমুদয় দেশ ১৩টী চাকল|, ৩৪ সরকার ও ১৬৬* পরগণায় 

বিভক্ত করিলেন এবং রাজস্ব আদায়ের ভার দৌ হত্রী-পতি নৈয়দ রেজ! 
খর উপর অর্পিত ভইল। রেজা! অমানুষ দৌরাত্মম করিতে 

লাগিলেন কিন্ত রাজস্ব আদায় হইল নাঁ। অবশেষে রঘুনন্দন স্বীয় ভ্রাতাবু 

নামে নুতন নৃতন জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া! দিঠে গাগিলেন। নিম্নে 

সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল ₹--- 

(১) মুরশিদ কু'লর্থার দেওয়ানী আমলে পরগণ! বানগাছর 

চৌধুরী গণেশ রায় ও ভগব্তীচরণ বারংবার বাজন্ব গ্রদান কবিতে না 

গারাঁয় বাঁজাচাত হন। এই জমিদাধী রঘুনপ্দন রামন্টীপনের নামে 

কৌশলে দখল করিয়া] লন। ১১১৩ সালে প্রথম জমবারী প্রাপ্ত হন। 

(২) বাঙলা ১১১৭ সাগে (১৭১০ খুঃ) পরগণা ভাতুরিয়ার 

সতুল রাঙ্গা রামকৃষেঃর মুত্যর পর তাহার পত্বা সর্বাণী উন্তরণাপিকারী 

ছিলেন। রাণী সর্বাণীর নামে দেওয়ান রঘুনন্দন সাতুপ রাজের কার্য্য 

'নর্বহ করিতে লাগিলেন । কাণীর মৃন্ার পর রঘুন্ননের ভ্রাতা র!ম- 

গাবন ও তৎপুভ্র কাণিকাপ্রসাদের নামে বন্দোনম্তহয়। * 

(৩) উ'দত নারায়ণ সমস্ত রাজসাহীর জমিদার ছিলেন। ত্টাার 

সাহাযোর জন্ত তাচার অধীনে গোলাম মহম্মদ নামক একজন মুসলমান 

সমাদ্দার এবং ছুইশত অশ্বারোহী সৈগ্ভ ছিল। কয়েক মাপের বেতন 

না পাইয়া উদ্দিতের সৈশম্তদল বিদ্রোহী হহয়। উঠিল। সংবাদ পাইয়! 

নবাব ৰাছবলে বিদ্রোহ দমন করিবার আশায় একদল সৈন্ত প্রেরণ 

করিলেন। নবাব-সৈগ্ঠের সহিত বিদ্রোহী সৈন্যের যুন্ধে গোলাম মহম্মদ 

(নহত হন। মনঃকষ্টে উদিত নারায়ণ আত্মহত্য। করিলেন। (১) 

উদ্দিতের ছুটি শিশু পুজ ছিল। শিশুর শাসনাধান রাজা নিরাপদ নহে 

ক. [9], ০£ [২315121)) | ূ 
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২৭২ এরতিহাসিক চিত্র। 

মনে করিয়! নবাব বথুনন্দনকেই রাজপাহী রাজ্য প্রদান করিলেন। 
রঘুনন্দন ১৭১৪ খৃষ্টাকে রামজীবন ও তৎপুত্র কালিকাপ্রসাদের নামে 

রাজসাহী রাজা বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। 
“ (৪) বাঙ্গাল ১১২২ সালে নবাব নলদাহ পরগণ! রামজীবনকে 

প্রদান করিলেন। 

রাজসাহীর জমিদারী গ্রাপ্ত হইয়া! রাজা রামজীবন রাজসাহীর মহা- 
রাজ। উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নবাব দরবারে সর্বপ্রধান সামস্তের আসন প্রাপ্ত 

হইলেন। * 

রঘুনন্দনের মন্ত্রণ। ও প্রতিভাবলে বাঙ্গাল! দেশে অধিকাংশ পরগণাই 

নবাবের করায়ন্ত ছিল কিন্ত তখনও দক্ষিণ বঙ্গে সীতারামের ম্বাধীন 

পতাক| পতপত করিয়া ননাবের রাজশক্তিকে উপহাস করিতেছিল। 

রাজ! সীতারাম প্রবল-গ্রতাপান্িত মুসলমান রাজত্বের এক কোণে 

বাস করিয়াও একদিনের জন্ঠও যবন-রাজকে কর প্রদান করেন নাই। 

বিন্দু বিন্দু জল একত্র করিয়৷ মহাসাগরের টি হইয়াছে, কণ! কণ। ধূলি 

লইয়া বিশাল মরুভূমি গঠিত হইয়াছে-__সীতারাম ভাবিলেন ভোগ 

বিলাস-নিরত ঝদশাহের দুর্বল মুষ্টি হইতে তিল তিল কাররয়া বঙ্গভূমি 

কাঁড়য়া লয়! পুনরায় নূতন হিন্দুরাজ্য গঞ$ন করিবেন? সীতারামের 

আশায় আকাশ কুঁন্থম মুকুলেই শু হইয়া গেল। কিন্তু তাহার সৌরভ- 

টুকু আজও ইতিহাস-বুকের ভিতর লুকাইয়! রাখিয়াছে। বাঙ্গলার 

নিকট সীতারামের সমুচিত সমাদর হয় নাই, কিন্তু ইতিহাসের বিনোদ 

নিকুঞ্জে যদি প্রতাপাদিত্যের বা মহারাষ্ট্র-কুলতিলক শিবাজির জন্য অমর 
সিংহাসন নিশ্সিত হইয়া! থাকে, তবে তাহার পার্থে কাযস্থ-কুল*প্রদীপ 

সীতারামের স্থানই বা হইবে না কেন? 

+ সাহিত্য ১৩০৪ সাল। 



পূর্ববঙ্গের রাজবংশ । ২৭৩ 

এই ক্ষুদ্র পরগণাদার সীতারামকে পরাস্ত করিবার জন্ত নবাব যতই 

উদ্দগ্ন হইতে লাগিলেন, সীতারামের প্রবল পরাক্রম ততই চারিদিকে 

বিভৃত হইতে লাগল । নবাব অবশেষে মন্ত্রণাদাতা রঘুনন্দনের উপর 

সকল ভার অর্পণ -কর্রিলেন। রঘুনন্দন নাটোর রাজবংশের স্ুচতুর 

দেওয়ান দয়রাম রায়কে সংগ্রামসিংহের অধীনে সৈগ্ঠদলের সহিত 

গুষণায় প্রেরণ করিলেন। 'এঠদিন বাহুবলে যাহা হয় নাই এহবার 

তাহা !সদ্ধ হইল । সীতারাম পরাজিত ও বন্দা হটলেন। 

সীঠারামের রাজ্য ভূষণ ইত্রাহিম্পুর এখন রামজীবনের কর্তৃত্ব ধীনে 

আপিল । এবং রামজীপনের কন্মচারা দয়ারাম “রায় রাইয়1” উপাধি 

ও সীতারামের তৈঞ্গন পত্র প্রাপ্ত হইলেন, এখন হতে মহারাজ! 

রামজীধন স্বরাজ্যে স্বাধীন নরপাতর হায় সমুধায় ক্ষমতাহই পারচালন 

কারবার অধিকার পাইলেন । এর পর মহারা রামঙ্গাবণ ক্রমে ক্রমে 

নৃতন জামদারী পাইতে লাগিলেন, তন্মধ্যে কতকগুপি বিশেষে 

উল্লেখ যোগ্য হাপেপি, মহন্মণাবাদ, সাহুগ্িয়ান, তুঞ্জা, স্বরূণপুর 

প্রভাত পরগণাগুল কিশোর খা সমমের খা! ও এলায়েত খর জমিদারী 

বণিঝা বিখ্যাত 1ছত্রা. পুখুপিয়ার জাখ্দারাও খন হন্াক্নদার বেগ 

নামক একঞন মুসণম:ন জা-দাপের অধান ছিল। নরগত্যা1! অপরাধে 

এই সঞ্গ জ'মদার রাসাচাত *ইলে বামঙগাবন সেই সকল জমিদারী 

প্রাপ্ত *ৎন। জালাগ্পুগের জমিদার এনায়েতুলা রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ 

হইয়া ফতেহাবাদ্দ প্রভৃতি কয়েকটি পরগণ। রামলীবনের নিকট বিরুয় 

করেন। এইপপে এই সময়ে ত্াঙার জামপাপা পশ্চমে সাহুলিয়ান 

এবং ভূষণ! পুর্বে নলাদ ও মাকিমপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সাধারণ 

লোকে নাটোর রাজবাড়ীকে ৫২ লক্ষের জমিদারী বপিয়। থাকে । * 

১১৩১ বঙ্গাব্দ রামজীবনের একমাত্র সুযোগ্য পুক্র কালিকাপ্রসাণ 
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২৭৪ এতিহাসিক চিত্র। 

কালগ্রানে পতিত হন। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! পুত্র শো 

ভূপিতে ন। ভূলিতেই, সে বৎসও নাটোর বংশের প্রতিষ্ঠঠতা. নখাবেও 

মন্ত্রণাকুশণ (্রয় সহচর রদুনন্দন ভ্রাতাকে কীদাইয়া চিরখিদ্বায় গ্রহণ 

কারঞ্চেন। বৃদ্ধ রামজীবন একেবারে অবদন্ন হইয়া পঁড়ণেন | এবং এই 

বিশাল-সম্প্ডি কে উপভে।গ করিবে, তাহাই একমাত্র চস্তার বিষয় হইগ 

কেহ দত্তক পুত্র গ্রহণ কারতে পরামর্শ দিলেন, কেহ 'বঞ্ুুরামের পুর 

দেবী গ্রসাদকেই রাজ্য দান করিবার গ্রস্তাব করিলেন। অবশেষে 

দত্তক পূত্র রাখাই স্থির গুইর্প এবং রামকান্তকে দত্তক গ্রহণ করিপেন। 

দরত্তক-পুজ্র গ্রহণের পর দেবীপ্রসাদ রাঙা প্রার্থনা করিপেন। রামজীবন 

দত্তক-পুত্রকে পাঞ্গ্যের ॥৮%০ আনা ও দেবী প্রসাদকে 1৮%* আমা দিতে 

ক্বীকার করিলেন কিন্তু দেশীপ্রসাদ সম্মত না হওয়ায় সমগ্র রাজ্য 
দণ্ড ক-পুভ্র রামকান্ত প্রাপ্ত হহল। 

রদুনন্দনের মৃত্ুর গার রামঞ্পীবনের গুদাসীহ্ত লক্ষ্য করিয়া অনেকে 
তাহার শাসন ক্ষম! চূর্ণ করিতে আয়োজন করিয়াছিল কিন্তু প্রভুভক্ত, 
দয়াামের শাসন কৌশলে আবার চারিদিকে প্রবল প্রতাপ বিরাজিত 
রহিল। টা 

দয়ারামের উদ্যেগে ব গুড়া জেলার ছাতনি গ্রাম নিবাসী আমারা 
চৌধুরীর এক পরমা স্বন্দরী কন্তার সহিত কুমার রামকাস্তের বিবাহ হয়। 
বিবাহে রামজীবনকেও ছাতানি গ্রামে পদধূপি দিতে হইয়াছিল। এই 
পরমান্ুন্দরী বাজলক্্ীই বাঙ্গালার ইতিহাসে স্পরিচিতা প্রাতংম্মর হী 
রাণী ভবানী। এই বিবাহের পর রামজীবন অধিক দ্দিন জীবিত 
ছিলেন না। , 

নাটোর রাজবংশের ইতিহাসে দয়ারামের স্থ্বতি চির-ল্সীবস্ত । দয়- 
রাম একজন অসাধারণ লোক। তিনি ষদও কোনও উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত 
হুন নাই, তথাপি বহু গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি রামজীবনের অধীন 
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[*্ সামান্ত কার্ষে নিযুক্ত হন*। ক্রমে শ্রাহার কার্য-নৈপুণোর 

রিচ পায়] দেওয়ান পদে নিষুক্ত করেন। দগারাম সাহুপী, গ্রাভৃভক্ত, 

। ক্ববা-পরায়ণ বলিয়া বরামন্জীবন তাহাকে বিশেষ সমাদর ক'রতেন। 

এম যেকপ ভাবে রাজসাশী রাজ্যের শাসন ভার পরিচালন করিয়া- 

[7৭, হাহা যথার্থই সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য । ইহাতে দয়ারামের 

ছি বপ্ষি ও নিরপেক্ষ স্বগাবের পন্চিয় রহিয়া গিয়াছে । একদিকে 

মন পবুনন্দন মুর্শিদাবাদে বমিম্া জমিদাখী গ্রহণ করিতেছিলেন । দয়ারাম 

ধন গাটোরে বসিয়। সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্ুশুঙ্খসা স্থাপন করিয়া- 

লেন। দয়ারামের প্রভূভর্গির পরিচয় পাইয়। রামজীণন সময় সময় 

১ পড় বড় শালুক প্রদান ক'পতেন। রাঞ্কুমার রামকান্ত 

[তমকে দাদা বিয়া ডাঞ্িতে আদষ্ট হঈয়াছিলেন। মন্ত্রী দয়া- 

মতেই রাজকুমার রামকান্তের মভিন্াবক নিষুক্ করিয়া রামজীবনও 

পক গমন করেন। স্বর্গায় কিশোরাট'দ মির বলেন ১৭৩৭ থুষ্টাব্ধে 

জ! ধামজীবনের মৃত্যু হইয়াছে কিস্ত শ্রীযুত মক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় 

খুঈটান্দ নির্দেশ করিয়াছেন। সে সময় রামকান্ত অপ্রাপ্ত বয়স্ক। 

৫ সে সময় এমন কৌশলে রাজারক্ষা করেন যে, দেবী প্রনাদ নানা 
44 খিদ্ উপস্থিত করিয়াও কোনও ফপ লাভ করিতে পারেন নাই। 

ক গত বয়ংপ্রাণ্ড হইলে বুদ্ধ মন্ত্রী দয়ারাম রাঞ্জকার্ধয হইতে অবসর 

৭ কারয়া স্থীয় দীঘাপাতিয়। বাটা নিশ্মাণ করিতে লাগিলেন ; 1কন্ত 
ণ[তনি রামকাস্তের মন্ত্রিজ্পদে নিযুক্ত ছিলেন। 
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২৭৬ ধতিহাসিক চিত্র। 

১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে রামকান্ত স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করি 

আরম্ভ করেন। ১৭৩৭ খুষ্টাব্ধে নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব রাজ্য প্রদা 

অক্ষম হইলে নবাব সুজা খার আদেশে এ সম্পত্তি রামকাস্তের হ্ 

সমর্পিত হইল।* ১৭৪০ খষ্টান্দে রামকাস্ত ভামদারী শ্বরূপপুর 

পাতিলাদহ প্রাপ্ত হঈলেন। 1 রামকাস্ত অর্ধবঙ্গব্যাপী রাজসাহী রাজ 

নিয়লিখিত পরগণায় বিভক্ত করেন। 
বাজসাহী প্রদেশে ৭৮ পরগণ|।। 

ভাতড়িয়। ২৩ 

ভূষণ! | ২১ এ 

বাজ মহাল ৪২ 

এই ১৬৪ পরগণায় বাধিক রাজস্ব ১৮৫৩৩-৫, টাক! ধার্ম্য ছিল। 

স্ম্জ! খার পর সরফরাজ খা নবাব হইলেন, কিন্তু তাহা 

১৭** গ্রীঈ্টান্দে গিরিয়ার প্রান্তরে পরাজিত করিয়। মালিবদর্গ খ। বান্গ 
বিভার উড়িষণার মসনদে বসিলেন। এ সময় রাজ! রামকান্তের নি 

রাজসরকারের বহু রাজন্ব বাকী পড়িয়াছে। ম্তরাং বুদ্ধ মন্ত্রী দয়ার 

রামকাস্তকে বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে উপদেশ দিলেন এ! 

রাজন্ম ন' দিলে রাজারক্ষাও হইবে না--ইহা বলিলেন। পিঠ 

বিশ্বাস দয়ারামের কথার মর্ধ্যাদা রক্ষা দূরে থাকুক, তাহাতে অন 

হইলেন এবং অংশেষে দয়ারামকে মন্ত্রপ্দ হইতে চ্যুত করিলে? 

এই অসম্ভাবন'য় অপমান সহা কারতে ন) পারিয়া বামকাস্তকে শি! 

দ্বিবার জন্ত আলীবদ্দী খার সমীপে উপস্থিত হইয়া! রামকাস্তের রা 

কার্ষে। শৈণ্ল্যি ও রাজস্ব বাকীর বিষয় বিস্তা'রত জ্ঞাত করাইণে! 

মবাব্দরবাবে দয়ারামের বেশ প্রতিপত্তি ছিল) স্থৃতরাং দয়ার 

* সাহিতা ১৩০৪ 
বর 2২৪] ০1 1২91512171, 



পূর্ববঙ্গের রাজবংশ। ২৭৭ 

খা বিশ্বাস করিয়! নবাব রামকান্তকে রাজাচাত করিলেন এবং 

ফুরামেব পুত্র দেবীপ্রপাদকে রাজ্য অর্পণ করিপেন। রামকাস্ত ও 

ণীভবানী অনগ্ভোপায় হইয়া! জগৎংশেঠের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। 

গং শেঠ প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন অবশেষ দয়ারামের 

রণাগত হইলে তাহার স্নেহের হৃদয় বিগণিত হইল, বিশেষতঃ 

ণভগানীর প্রতি ভাক্ত ও শ্রদ্ধা থাকায় দয়ারাম আর স্থির থাকিতে 

রিলেন না, কৌশলজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন । অবশেষে 

বাব আলীবর্দি | রামকান্তকে রাগপাহী রাজ্য প্রদান করিতে 

ধা হইলেন এবং বিশ্বাসী দয়ারামই মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইল। * 

ম্বন্ধে বু যুক্তি দেখাইয়! এ্তিহাসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্র 
গণর পেন, “কুওক্তা দেবাপ্রনাদের ষড়যন্ত্রে পড়িয়াই যে রামকাস্ত 

রাণীভবানীকে রাজাচ্যুত ও গৃহতাড়িত হইতে হইয়াছিল এবং 
হৃভক্ত দয়ারাম এবং ক্ষমতাশালী জগৎশেঠের অধাবসায়-গুণেই 
তাহার| নষ্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; তাহাই 

খাসযোগ্য ঝবলিয়! গ্রহণ কর! সঙ্গত”, 

রাণী ভবানীর গর্ভে ামকান্তের দ্রইটী পুত্র ও একটা কন্তা জম্ম- 

?ণ করে। পুত্রত্নয় অকালেই কালগ্রাসে পতিত হয়। কেবল কন্ত! 

রাকে জীবিত রাখিয়া ও দত্তক পুত্রের অন্থমতি দিয়। বাঙলালা ১১৫৩ 

লে(১৭৪৮ খুঃ অন্দে ) রামকান্ত পরলোক গমন করেন। 

রাজ। রামকাস্তের মৃতার পর. রাণী ভবানী রাজসাহীরাজ্যের ভার 

৭ করিলেন। রাজসাহী জেলার খাজুড়া গ্রামের রঘুনাথ লাহিড়ীর 

ঠত কন্ত। তারার বিবাহ হয়। রাণীভবানী জামাতা রঘুনাথের হস্তে 

ঈযভার অর্পণ করিবেন বলিয়া নবাবদরবারে রঘুনাথের নাম জারি 

যাছিল এবং রাজের ভারও জামাতার প্রতি অর্পিত হইয়াছিল ; 

'্* [২519 ০৫ 02151501)1, 



২৭৮ প্রাতহ্াসক [চল্তর। 

কিন্তু বাঙ্গাল। ১১৫৮ (১৭৫৩ শ্বীঃ অকে) সালে জামাহ্ছার মৃত 

হওয়ায় রাণী ভবানা স্বয়ং রাজা পুনঃ গ্রহণ করিতে বাধা হলেন 
ইহার পর ১৭৬০ খ্রীঃ অন্যে মারাজ নন্দকুমারের চঞ্াস্তে রাণী নন 

রাঙ্জাচাত হন এবং গনী প্রসাদ রাজ/ভার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু জগৎণেঠে 

কলাণে রাণী ভবানী ঝঁযকমাদ মধোই নষ্টরাজা পুনঃপ্রাপু হইপ্নে।* 

রাণী ভবানী পুগাশীল! এবং ধর্মপরায়ণা বলিয়! ঘরে ঘরে পুগ্তা। 

তিনি সূরা দেবসেণা ও দেবমনির প্রতিষ্ঠার জন্ মুক্তহস্তে অর্থবা 

করিতেন। তিনি অর্ধবঙ্গের অধীশ্বরী হটয়াও ব্রক্ষগারিণীর স্তায় গীব' 
যাপন করিতেন । স্কিন জমিদারী কার্যে বিচক্ষণ-কার্য পটুতার 

সৎদাহসের পরিচয় দিয়া'ছলেন। তিনি দয়ারামের কার্যপটুতার সম] 

পরিচয় পাইয়! তাহাকে বিশেষ শ্রষ্কার চক্ষে দেখিতেন এবং গুরুত 

কার্ধা সাহার পরামর্শ বাতীত করিতে সাহসী হইতেন নাঁ। হি 

ট্রশ্ববিক গুণপমন্থিতা ছিলেন। তাহার রাজত্বে নাটোরের নাম রা 

চতুর্দিকে মতি আাদরেয় সহিত গৃহীত হঈত। তিনি অহঙ্কারী ছিবে। 
কিন্তু সদাশয়। এক দময় তিন ব্রন্ধোত্তর লাখেরাজসম্বন্ধে অনুদনা 

করিয়! দেখিতে পান যে, অনেক সনন্দে রামজাবনের দস্তখত নাট 

কিন্তু দয়ারাম তাহাতে দস্তখত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি ঠাট্টাছণ 

অথচ মিষ্ট কথায় ঈয়ারামকে বলিলেন যে, রামজীবনের যাহাতে দপ্তখা 

নাই দেই সকল লাখেরাজ আমি বন্ধ করিব। দয়ারাম হাসিতে হাগিা 

উত্তর করিলেন "যদি রামজীবণের দস্তখত নাই বাঁলয়! লখেরাজ এ 

করিতে হয়, তবে আপনার বিবাহের চিঠিতেও রামজীবনের 

৬. 1) 1165 5115 %/25 ৫601160০৫06 তি] (19100061035 17৮79 
০ 97081772191 80116 85 2157) 00 0508111919950 50 

106৬1019590, 08007109590 17610 016 139) 101 69৬ 070017189 & 016 
1 995 হ72.06 0৬91 (0 11101022171, 



পূর্ববঙ্গের রাজবংশ । ১৭৪৯ 

নাট স্থতরাং বিবাহ অসিদ্ধ হইবে । যেহেতু প্র সকল পত্র আমিই 

দস্তথত করিয়াছি ৮ ইহাতে রাণী একটু অপ্রতিভ ও লঙ্জিত হইলেন 
এবং দয়ারামের উপদেশ অনুণারে ব্রা্গণ পাগুতদিগকে আরও লাখেরাজ 

প্রদান করিলেন । 

রাণী ভবানী শুধু জমিদারী কার্য পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে, 

তিনি ধর্মকার্মের জন্ত)৪ বু অর্থ বায় করিতেন। তিনি মতিথিশালা। 

ও দীন দরিদ্রের জন্ত অন্নসত্র স্থাপন করেন'। বারাণসী তীর্ঘে তিনি 

৩৮০টী অন্নসত্র, অতিথিশালা ও ঠাকুরবটী নির্মাণ করেন। তাহার! 

আজও রাণী ভবানীর যশোগান করিয়! জয় ঘোষণ! করিতেছে । তিনি 

১০ মাইল বঝাপী বারাণসীর চতুর্দিকে রাস্তা প্রস্তত করিয়া দেন। 

মুর্শিদাবাদে শ্ামরাম নামে এক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ও তাহার 

খরচ নির্ব্বাহের জন্ত বিপুল জমিদারী প্রদ্দান করেন। রাণী ভবানী 
রাজনী তিজ্ঞ, ধার্মিক, দাত1, পরোপকারী, কর্তবাপরায়ণ, সংকার্য্যা'ত্বতা 

ও বিবিধ গুণরাজিতে ভূষিতা ছিলেন। 

রাণী ভবানী ষে বিপ্লীব-স'ন্ধযুগে নাটোর-লিংহাঁসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন 

এবং যে গ্রকার সন্দয়তার ও বুদ্ধিমত্তার পারচয় দিয়া রাঞ্য-পরিচালন 

করিয়াছিলেন তাহ। বাস্তবিক সর্বথ। প্রশংনার যোগা। 

এই তরঙ্গচঞ্চল-নীলাদুবিধৌত-চরণ বঙ্গভূমির অতুল এ্রশ্বর্থোর কথ! 

জগতের সর্বত্র বিদিত। এই ব্রশ্বর্যোর জন্ত বঙগমাতাকে যে কত লাঞ্চন! 

ভোগ করিতে হইয়াছে তাহার মীম! সংখ্যা নাই। একদিন পাঠান 

সেনা সোণার বাংলা বিপর্যস্ত করিয়াছিল, তারপর জাবার পাঠানকে 

নুবর্ণরেখাতীরে নির্বানিত করিয়। মোগলের বিজয় বৈজয়স্তীতে বাঙ্গ'লার 

শ্তামল প্রাস্তর মুখরিত হইয়াছিল। তারপর রাণী ভবানা যখন নাটোর 

রাজোর সুবর্ণ সিংহাসনে বনিয়। রাজত্ব করিতেছিলেন,তখন আবার বঙ্গভাগ্যে 

অভিনব রাষ্ট্রবিপ্লব হুচিত হয়। ইহাই ইতিহাসপ্রসিত্ধ “বগার হালাম।”। 



২৮০ প্রতিহাসিক চিত্র। 

মন্থারাষ্ট্র-প্রদীপ শিবাকীর জীবলীপার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাষ্্- 

গ্রদেশে লুনলোলুপ একদল দশ্্য ভারতের বিবিধ প্রদেশে আত্মবিস্তার 

করিবার জন্ত সচেষ্ট হয়। ইহাদের বারবার আক্রমণে পতনশীল দিলী- 

সআটু আরও নিস্তেজ হইয়া যায়। এই মহারাষ্্রবাহিনা শস্ত-শ্রামলা 

বাঙ্গালার কানন-প্রাস্তর মুখরিত করিয়! “হর হর মহাদেব রবে 

চতুপ্দিক্ প্রকম্পিত করিল। বাঙ্গালার শ্তানল প্রান্তর শ্মশানে 

পরিণত হইল নবাব মালিবর্দি সে শক্তির সংঘর্ষে দাড়াইতে পারিলেন 

না, মুশিদাবাদ রাজধানী পর্য্যন্ত লুঠিত হইয়। গেল। 

বগীর হাঙ্জাম! তখন বাধিক ঘটনায় পরিণত ইইয়! গেল। 'আজ 

এখানে, কাল সেখনে আক্রমণকারীর নির্যাতনে প্রজাকুল প্রপীড়িত 

হইতে লাগিল। ছ্র্বল রাজশক্তি প্রজ্জাপালনে অসমর্থ দেখিয়া দলে 

দলে লোক, গঙ্গার প্রবল প্রবাহ উত্তীর্ণ হইয়া, পর্র্ব ও উত্তরবঙ্গে 

পলাইয়। আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখনও রাণীর সুবন্দোবন্তে রাজনাহীর 

গ্রজাদল সে নির্যযাতন সহা করে নাই। নবাব আলিবর্দিও নিজ পরি- 

বারের জন্তও রাজপাহী রাজ্যই নিরাপদ মনে করিয়া রামপুর 

বোয়ালিয়ার অনতিদুরে গোদাগড়ি গ্রামে এক নুতন নবাব বাড়ী নির্মাণ 
করিলেন । কেল্লা বারুই পারা*তে অগ্তাপি তাহার ভগ্রাবশেষ বিরা:জত 

আছে। | 

অতঃপর যৎকালে বলীয় রাজনৈতিক গগনের এক দিকে মোগল- 

শাসন-গৌরব-ন্ধাকর অন্তাচল গমনোনুখ_-অথচ ইংরেজ-শাসন-দিনকর 

উদয়াচল-শিখরে আরোহণ করিয়া মহিমাময় কিরণজালে বঙদেশ 

উদ্ভতাসত্ত করেন নাই--অরাজকতার ঘোর তিমিরের স্ুযে।গে বঙদেশ 

দৃন্যুতন্করার্দি নিশাচরগণের ক্রীড়াক্ষেত্ররপে পঞ়িণত হওয়ায়, গ্রজাকুল 

তাহাদের নির্যাতনে হাবুডাবু খাইতে লাগিল, তখন রাণী ভবাণীর 

কাধ্নৈপুণো রাজপাহীর বুকের উপর এ সকল পিশাচ তাগ্বনৃত্য 



পূর্ববঙ্গের রাজবংশ ২৮১ 

করিবার সুযোগ পায় নাই,_-তখনও রাঙ্গসাহী সুশাসনে পরিচালিত 

হইতেছিল। 

রাণী ভবানী সর্ধগ্রকারে রাজসাহীর এ্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োজিত 

ছিলেন। এই বিপ্লব-সান্ধা-যুগেও রাজনাহীপাসীর কোনও নির্যযাতন 

ভোগ করিতে হয় নাই। এই সময় রাঁজসাহী রাজ্যের আয় সম্বন্ধে 
1191109৬199 লিখিয়াছেন,__1২৪8 [২৪1015281)62 01 006 1709 

91 1312111)11)5 5/1)0 05065256017) 676 ৮6০ 7748 2170 ৮/89 

৪01৫৫6০6৭ ৮7 1015 ৬5109) 2 [0101170095 11270601315 2)1 

[২81)1, 1)056 1)9৬/21 01 11110150017 ৮৮25৩ [08/121)) 0 06 

16619 08560. 11869 13955655 & 0180৮010০01) 71098 

0111001056 09.75 (৮61 8100 11110017 2, 5960190070৮ 1101061)% 

(11617 50119919660. 21010021101) 60 006 019৮1) ৬25 ৯৬৩1) 

1805 01 51009, [২01)565 (16 162] 1€৮61)0165 21900 01)6 11076 

810 2 11211, 

বাঙ্গালায় যখন বড় ছুর্দিন___ছিয়াত্তরের মন্বস্তর। বাঙ্গালার লামমাত্র 

নবাব থায় আর ঘুমায়--ইংরেজ ডিম্পাচ. লিখে, বাঙ্গালী কাদে আর 

উৎসন্ন যায়, সেই দুর্দিনে দীনপালিনী রাণী ভবানী রাজভাগার উম্মুক্ 

করিয়া গ্রজারক্ষার আয়োজন করিয়াছিলেন । তুল এশ্বর্ধযশাপিনী 

রাণী ভবানীর রাজকোষ হুর্ভক্ষাবসানে অর্থশূন্ত হইয়। গেল, তিনি ভগ্ন 

হদয়ে দিন গণিতে লাগিলেন ! 

এই সময়ে ওয়ারেন্ হেট্টিংস্ বাঙ্জালার গভর্ণর । তিনি এক কমিটি 

গঠন করিলেন, তাহাতে মেশ্বরগণ পরগণায় পরগণায় ঘুরিয়া ঘূরিয়! পাচ 
বৎসরের জন্ত এক এক প্রন করসংগ্রাহক নিয়োজিত করিবেন। কমিটী 
ক্রমে নদীয়া কাশীমবাজার হইতে রাজনাহী আমিলেন। রাজপাহীতে 

আসিয়া ঘোষণ! করিলেন, যে অধিক রাজকর দিতে পারিবে, তাহাকেই 



২৮২ &তিচাসিক চিত্র। 

রাজসাহী রাজ্য পাঁচ বৎসরের জন্য প্রদান করা যাবে । এই ব্যাপারে 

অধিকতর মন্্রপীড়িত হইয়া, গ্রতিভাশালিনী রাণী দত্তক পুত্র 

রামরুষের হস্তে রাজসাগী রাক্ষোর ভার অর্পণ করিয়া রাজসাহী পবি- 

ত্যাগ করিলেন । ভবানী রাজলক্ষীর সঙ্গে সঙ্গেই নাটোরের রাজল্্মী 

অস্তঠিত হ্ঠল। এই স্থান হইতেই রাজসাহী রাজ্যের করুণকাছিনীর 

মর্মস্তদ ইতিহাস আরম্ভ ভইল। 

রামকৃষ্ণ ধার্মিক, সর্বদশ জপতপে নিয়োজিত থাকিতেন। তিনি 

রাজকার্ষ্যে মোটেই ঠন্তক্ষেপ করিতেন না। তাহার কর্মচারী আমল! 

এমন কি সামান্ত ভূতা পর্যানস্ত এই ন্যেগে নিজ নিজ স্বার্থ সাধন করিয়া 
অতুল প্রশ্থর্য্যের অধিকারী হয়। ইহাদের মধ্যে নড়াইল পরিবারের 

কালীশঙ্কর প্রধান। তাহাকে রাজপরিবারের সকলেই বন্ধু এবং অভি- 

ভাবক মনে করিত কিন্তু তিনিই এই রাজবংশের অধঃপতনের মূলীভূত 
কারণ ! (১) 

কথিত আছে যে, এবটি গানের জঙন্ত রামকৃষ। তাহার কড়ীহাতি 
পরগণা কালীশঙ্করের নিকট বিক্রয় করেন এবং ভূষণ! ভাব-উদ্লতির 
আশায় তাহার নিকট ইজারা পত্তন করেন। ১৭৯৩ সনের এ গ্রল 

হষ্ঠতে ইজারা আরম্ভ হয়। এক বৎসরের মধো কাণীশঙ্কর রাজপথ 

তিন লক্ষ চব্বিশ হাজার ৩২৪০*০২ হইতে ৩৪৮৯*০০২হাজার দাখী করেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্ব প্রজার উপর অত্যাচার আরম্ত হয়। প্রজাকুল 
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(1067) 1021152101691 তিন, 076 21706560101 016 32101577119, 595 0016 

01111011915, 116 /95 01) 016 0011091% 2 01100121 ০1 ৮1] 17090560 

1110 076 ৪০76 2৪1 1017115 0507000101, 

726 22765 % 1021 5725. 
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অসমর্থ হইয়! আদালতের আশ্রয় গ্রণ করে। আদালত কালীশঙ্করের 

বিরুদ্ধে তিন গুণ ভিক্রী প্রদান করেন। এই সময়ে নানা কারণে 

কালীশঙ্করের প্রতিপত্তি খর্ধ হয়া যায়। চারিমাস তাহাকে জেলেও 

থাকিতে হয়। মহারাজ! রামকৃষ্ণ কালীশস্করের এই জবরদস্তী প্রণালী 

মনঃপুত' না হওয়ায় তিনি এক নূহন উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৭৯৫ 

খ্রীষ্টাব্দে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথকে এই ভূষণ! অর্পণ করন।, 

বিশ্বনাথ নাবালক স্ত্রতরাং ০০07৮ ০1 ৮৮705 এই সম্পত্তি বক্ষণা* 

বেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। যদ্দও রাজন্ব বাকী ছিল তথাপি 

কালেইরের হাতে আাসার পর কয়েকদিনের জন্য, কোন প্রকার 

নির্যাতন সহা করিতে হয় নাই। ১৭৯৭ খৃষ্টাবে ষ্টেঈটু বিশৃঙ্খল ভাবে 

পরিচালিত হয় বলিয়া 1. 170717956 ভূষণার কমিশন নিযুক্ত হন 

এবং রাঙ্গন্ব আদয়ের জন্ট নূন বন্দোবস্তের ভার সাহার উপর অর্পিত 

হয়| নুতন বন্দোবস্ত মাবস্ত করিলে প্রঞ্জারা বড় গোলযোগ আরস্য 

করে, কিন্তু হঠাৎ তাহ! থামিয়া যায়--তিনি বন্দোবস্ত আরম্ভ করেন। 

তিনি রাজন্ব ১১৭৮০ এবং সদর জম! ২৪৮১১৮ ধার্ধা করেন এবং 

একট উপস্বত্ব যদি আদায় হয় তবে জমীদারি প্রাপ্ত হইবেন-_-এরপ 

বন্দোবস্ত করেন। * রাজকুমার বিশ্বনাথ যবন বয়ঃ প্রাপ্ত হইলেন, তখন 

তাহাকে সম্পত্তি দেওয়! হইল, কিন্ত তান গ্রহণ করিলেন না! কেননা 

০০৪1 ০1 ৬/2105এর নিয়ম আছে যে বাকী রাজসশ্বের জন্ত সম্পত্তি 

ভিব্লী হতে পারিবে, সেই জন্য পূর্ধব বাকী রাঞ্জস্থের জন্য আংশিক ভাবে 

সম্পত্তি নিলাম হইতে লাগিল। | 

++. [10 75:50 0716 2166116676৩ 86 1২1119629 327800 255655177£ (176 

55097 27272. 26 [২009565.24118 2120. 20910178 2 29171070211 211021705 

0:০5190 16 ৬০০1৫ 1১০ 1991125৫ 

72061010751 40150001505 ০1 9217পিশ1, 



২৮৪ এতিহাসিক চিত্ত। 

১৭৯৯ যশোর কালেক্টরীতে ভূষণার নিম্নলিখিত পরগণাগুলি 

বিক্রী হহল। 

পরগণ। । রাজন্ব। বিক্রয়ের তারিখ । ক্রেতা। 

হাভিলী ৩৬৬১৩ ১৫।২।১৭৯৯ রামনাথ রায়। 

মাকিমপুর ২৫৩৪৭ ১৫।২১৭৯৯ প্র 

'নছিবসাহি ১৬৯৩৭ ২৫]২।-৭৯৯ ভৈরবনাথ রায়। 

স।তর ৩৯৯৬৮ ২৮২।১৭৯৯ শিব প্রসাদ রায় |" 

নগদ ৬৬৭৬০ ২৩1৩1১৭ ৯৯ তৈরবনাথ রায়। 

অন্থান্ত ক্ষু্ী ক্ষুদ্র অংশগুলও সেট ' বৎসর বিক্রয় হইয়া গেল। 

অধিক[ংশ সম্পত্তি কালীশঙ্কর রায় ক্রয় কর্লেন। পুখুরিয়া পরগণ। 

ময়মনপিংহের চৌধুরীরা, দিহি আড়পাড়া গেবরভাঙ্গার কেনারাম 

মুখার্জা, দিহি কালেশপুর, ডিহি স্বরূপ পুর গোপীমোহন ঠাকুর ক্রয় 

করেন। 

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তই নাটোর রাজ্যের অধঃপতন আনয়ন করে। 

অনেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে জমীদারদের [12612 01)9762 বলিয়া 

থাকেন। কিন্তু গ্রথম প্রথম এই বন্দোবস্তই প্রাচীন জমীদারবংশের 

উৎসম্লের কারণ হয়। 117. ড/৫9 12704 তাহার যশোর সম্বঘ্ধীয় 

5০101617610 [২61১০:%এ লিখিয়াছেন ইউসফপুর ৩০২৩০২ এবং 

সৈয়দপুর ৯*৫৮৩ টাকায় বন্দোবস্ত হয়, [কন্ত এক বৎসর পুর্বে ইউসফ্- 

পুর ৫০*০ হাজার ও সৈয়দপুরে ২০০টাক। কম ছিল এই প্রকার অত্যধিক 

দাবী জামদারাদগের অকৃতকাধ্যত। ও দরিদ্রতার কারণ। ্ 

10. 1761016]1 ১৭৭৯ খৃঃ অবে নাটোরের জজ মাভিষ্্রেটট ও 

কাণেক্টর পদে [নযুক্ত হন। তাহার সময়েই চিরস্থাক্থী বন্দোবস্ত আরস্ত 

হুয়। রামকৃষ্খ তখন বাকী রাজন্ব প্রদান করিতে অনমর্থ হইলেন 

তজ্জন্ত ১৭৯৯ খৃঃ অব ৬ই মে তারিখে রাজসাহীর তদানীস্তন কমিশনর 



পূর্ববঙ্গের রাজবংশ | ২৮৫ 

011, 1,175 05107720607 মহারাজা! রামকুষ্জকে কারারুঞ্ধ করেন। 

তখনও যাহ প্রদান কাঁরয়াছিল তদতিরিক্ত মোট ২৬৮৮৪২/৮১৪ গণ্ড 

গ্রাপ্য । কমিশনার এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ বোর্ডে লিখিলে যে উত্তর 

আসে তাহা এই ;-- 

5৬০ 800709৮6 90011725109 1১86 076 1২9]2 11) 0011611)- 

[010 0011111717781)1% (09 06 1২650015010175 2110 91 5901 1)2৬1109 

৮০১০৫ (1)0 121210760176176 0৮ 1015 05120 11) 1২2100]11)0711 09 

৮/1)01)) 900 ৮111 20010 0৮61) 17600635277 25515191000 (0 

5501017607০ 16211220101) 06 016 50103 100 17017211106 ০0৮ 

31210011002 

কিন্তু »৫ই মার্চ গবর্ণর জেনারেল মহারানকে আরও সময় দান 

করেন এবং মহারাজকে কার!মুক্ত করিতে কমিশনরকে আদেশ প্রধান 

করেন। কিন্তু যথাসময়ে রাজস্ব আদায় না হওয়ায় তাহার সম্প'৭র 

কতক অংশ বিক্রয় কারতে বাধ্য হয়। এইপ্পে নাটোরের সর্বনাশ 

হতে থাকে । প্রথমতঃ [নগ্'পখিত মহাল বিক্রয় হয় £--পদগণ! 

পাত্তিলাদহ, পরগণ| আমবাড়ী, বিসমত, পরগণ। কতোয়ালী. চৌঘ ড়য় 

মানিকদি। 

এর পর মহারাজ রামক্ নির্দি্ট জমায় বিক্রী করিবার জন্ত 

গবর্ণমেণ্টে অ'বেদন কা'রলে পোর্ড মাপত্তি উত্থাপন ক'রয়া নিয় গথিত 

অ'দেশ প্রদান করেন ১ 

[011056৮6179 16106 01117 1915 11661961020 ঠিক ০2589, 

91105 0১516101001 009 1961100 011)15 ০%৮1) €17595017606 

%/101) 0016 0০৮61172009 1)6 15 0 0099158, 2 11061 ৮০ 0০ 9০0, 

1000 ৮101) 15221 00 9০081 81511755081 51510980015 60 2120 

1758.512)9176 10০61) 0105 220011)051 2101)15 91)061161006519, 
৩ 215 01010501010 0126 115 112016 €০ 001506101), 



২৮৬ প্রতিহাপিক চিত্র। 

লর্ড হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ গধর্ণর জেনারেল হইয়া আসি! 

রাজ্য শাসন প্রণাপী অনেক পরিধস্ত্িত ও সংশোধিত করিলেন। তাগার 

পময়ই জমিদারদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সক্্যাদদত হইল। এই 

বন্দোবস্তের সময় (১৭৯৩) পর্যন্ত ্লাটোরের রাজা 'দগের হস্তে রাজোর 

ফৌন্জধারী দেওয়ানী (বচারের ক্ষমতা ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোণস্তের 
পর হইতেই তাহাদের ক্ষমতা একেক্'রে পোপ পাইয়া গেল এবং রাজ র 

কারাগার উঠিয়৷ গিয়া কোম্পানির কারাগার স্থাপিত হইল এবং ১৮২১ 

খুষ্টাব্ পর্য)স্ত নাটোরই রাজসাহী জেণার সদর কাহারি ছিল। কোম্পানী 

একজন সাঞ্চেবকে এজ মালি্্রেউং  কালেক্টগ পদ্দে নিষুক্ত করিলেন। 

একজনের হাতে জেলার সর্ববিধ কার্ষের ভার আত হঞ্য়ায় প্রতিকার 

পাওয়! অসম্ভব হইয়া উঠিশ) দেশে অপরাদীৰ সংখা বুদ্ধি পাহতে 

লাগল । ১৮২২ খুষ্টার্ষে নাটোর হইতে জেল! পদ্মার তীরে রামপুর- 

বোয়ালিয়ায় উঠিয়া! গেল এবং ক্রমে শাসনকাধ্য স্থশা্রূপে সম্পন্ন হইতে 
লাগিল। [কন্ত নাটোর-রাজগণ যে হীন অবস্থ। প্রাপ্ত হইলেন, সেই 

অবস্থ। হইতে ক্রমে চীন হইতে শীনতর হইতে লাগিপণ্নে। মহারাজ 

রামকুষ্ের দুই পুত্তর--বিশ্বনাথ ও শিবনাথ । রামকৃষ্জের পর তাহার জোষ্ঠ 

পুজ [বশ্বনাথ নাটোরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তখন নাটোরের 

রাজগন্ষ্মী চিরতরে অস্তহিতা। রাণী ভবানীর সময় যে রাজদগ্ড অর্ধবঙ্গ- 

ব্যাপী শাসনচক্র পরিচালন করিত, তাহারই পুত্র রামরুষ্জের সময় সেই 

বৃহৎ রাজোর সমস্তই ধ্বংস হয়! অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল। বিশ্বনাথ 

পিতার সেট ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিকারী হইলেন। এবং কনিষ্ঠ সহোদর 

শিবনাথ দেবোত্তর ভূমি অধিকার করিয়া সেবাইত রাজ ৪৪ |* হার, 
ধিধাতার.কি অচিস্তনীন পরিবর্তন! .. ৩. এ 

: *. এই বিশ্বনাথের বংপধরই নাটোরের বড় তরফ এবং শিবসাণের নি ছোট 
তরক। 
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মহারাজ রামকুষ্চ ঘোর শাক্ত উপাসক ছিলেন। কিন্ত তাহার 

ছোষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ পরম বৈষ্ণব ছিলেন । বিশ্বনাথের তিন স্ত্রী_রাণী 
কধমণি, রাণী গোবিন্দমণি আঁধং রাণী জয়মণি। প্রথম ছুই জন বৈষ্ব- 
উপ[পক কিন্তু জয়মণি খৈষ্বপ্ধন্মন গ্রহণ না করিয়| মুর্শিধাণাদে বাস করিতে 
থাকেন। 

বিশ্বনাথ নিঃদস্তান। পরলোক গমন করিপে তাহার পত্রী রাণী 

কুঞ্চমণি অনুমতি পত্রান্থমারে ১৮১৪ খুষ্ঠাঝে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। 
এই দন্তক পুত্রের নাম গোবিন্দচন্্র। গোধিন্দচন্্রও অকাগে মৃত্ুমুখে 
পাতত হন (১৮৩৬ খুঃ)। মৃত্যু সময় গোবিন্দচন্ত্র পড়ীকে দর্তকের 
অনুমতি দিয় মাত/কে ভিভাবক নিযুক্ত করেন। গোবিন্দচন্ত্রের 

মৃতু পর ছার মাতা কৃষ্ণমণি সম্প'ত্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। 

তিনি স্ুচতুর ও কার্ধ্যক্ষম লোক । তাহার বুদ্ধি ক্রমে নাটোর রাজের 
কিঞ্চিৎ, পরিমাণে নষ্টোদ্ধার হয়। (১) গোরনচক্রের অনুমতি- 
পত্রা্ুসারে রাণী শিবেশ্বরা গোবিন্দনাথকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন।, 
বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া! গোবিন্দনাথ পিতৃরাপ্্য অধিকার করিলেন) এই সময় 
মাতাপুত্রে বিবাদ আরম্ভ হইল। বাণী শিবেশ্বগী দত্তক পুত্রের আসদ্ধির 
মোকদদম৷ রাজসাহী এজ আদালতে উপস্থিত করিলেন। রাদ্ষদাহীর 
জজ মিলুইস্ জ্যাকৃলন দত্তক পুত্র অসিদ্ধ করিলেন। মহামান্য হাইকোর্ট 

জেলার জজের আদেশ অগ্রাহ করিয়া দত্তক পুত্র পিঙ্ধ করিলেন। প্রিভি 

কৌম্সিলে হাইকোর্টের আদেশ রহিয়! গেল। ইংলণ্ড হইতে এই সংবাদ 

আসার পূর্বে রাণী কৃষ্ণমণি ও রাজা! গোবিন্দ নাথ ইহলোক হইতে 
বিদায় গ্রহণ করিলেন। 

রাজ। গোবিন্দনাথ বিনয়ী ও নম্র ছিলেন। পরছুঃখমোচনে যুক্তহস্ত 

ছিলেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে সকলেই ব্যধিত। | 
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২৮৮ প্রতিহাসিক চিত্র। 

রাজ গোবিন্দনাথের কোনও পুত্র সম্তান ছিল ন!। অনুমতি- 

পত্রানুসারে তাহার পত্বী মহারাজ জগদীন্দ্র নামক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। 

তিনি রাঞ্জসাহী কালেজে শিক্ষিত হইয়া পি্্লাজ্য গ্রহণ করেন। তিন 
পাণ্ডিঠা ও বিচমণতা গুণে স্বাঙ্গাল। কাউন্সিলের মেম্বার পদে (ন্যুক্ত হন। 

জগদীন্দরনাথ সতকম্মান্িত গজ নদালাগী। 

১৮১৬ খুনে [তনিণচারপুঞ্ত্র বর্তমান রাখিয়া! পরলোক গমন 

কবেন। তাহার জোষ্ঠপুঞ চন্দ্রনাথ কতকাদ্নের জন্ত ডেপুটী ম্যাজি- 

ষ্রেটে ছিপেন। তাহার পাণ্ডিতাগুণে অল্পাদন মধ্যে রাজাখাহাদ্ুর 

উপাধি প্রাপ্ত হন এবং 'ফরেন্ আফিশে' বড় লাটের অবাঁনে আটাচারী 
পদ প্রাপ্ত হন। চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ত্রাঠার কনিষ্ঠ যোগেন্্রনাথ 

পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন' যোগেন্দনাথ .বু'দ্ধমান্, তেজন্বী ও 

পরোপকারী 'ছলেন। তিনি ধাহার প্রত প্রসন্ন হইতেন, তাহার 

যুএাসাধ্য কষ্ট মাচন করিতে ক্রটি করিতেন না, আবার যাহার উপর 

কুন্ধ হইতেন তাহার নাটোররাজে; থ]ক। দায় হইত । ষোগেন্দ্রনাথ 

সম্বন্ধে এইপূপ একটি গল্প আছে। 

একদিন এক কন্তাদায় গ্রস্ত কুলীন ব্রাঙ্ষণ কন্তাঁবিবাছের সাহায্য 

জগ্গ যোগেন্্রনাথের নিকট উপস্থত শ১য়। যোগেন্দ্রনাথ ব্রাহ্গণকে 

ভিজ্ঞল। করিপেন “তোমার এক কগ্ার বিবাহে কি খরচ লাগবে।» 

ব্রাহ্মণ যাহা খরচ পাড়বে তাহ। বাঁললে তিনি তাহ সমস্তই দিলেন এবং 

ব্রাঙ্মণকে বলিয়া দিলেন ষে, তুমি তোমার মেয়ের বিবাছে অন্ত কে'থায়ও 
যাতও না, যদি বেশী লাগে আমার নিকট আসও। 

ক্রমশঃ | 

শ্রীনরেন্্রনাথ মন্জুমণার। 
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৭ম সংখ্যা] সপ্তষ পর্ধযা। [ কার্তিক, ১৩১৭। 

জঁভিজ্ঞাত্িনক ভ্িজ্ঞ ? 

_৭-/ 

প্রতিহানিক ব্যক্তিগণ। 
১। নাদিরসাহ। 

নাদিরকুলি খোৌরাশানের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র পরীর দরিদ্র পরিবারে 

১৬৮৮ খুঃ ১১ই ' নভেম্বরে জন্মগ্রহণ করেন। ঘষে বীরের অসিমুখে 

মোগল রাজলক্ষ্মী রুধিরাস্ত কগেবরে দিল্লী ও ভারতবর্ষ হইতে চিরদিনের 

জন্য অন্তহিতা হন, সেই বীর নাদির কুলির বাল্য জীবনের ছু একটা অম্পই 

স্বৃতিমান্র ইতিহাস-পৃষ্ঠে আপনাকে ছুই শতাব্দী ধরিয়া রক্ষা করির! 
আসিতেছে। নাদিরের জন্মস্থান লইয়া এঁতিহাসিকগণের মধ্যে নান! 

মতভেদ থাকিলেও নাদিরের সহচর খোজা আব,ল করিম নামক জনৈক 

কাশ্ীরীর বিবরণ হইতে আমর! জানিতে পারি যে, ধিলাৎ ও আবুদের 
মধ্যস্থিত কোন ক্ষুদ্র পল্লী মধ্যে তাহার জন্ম হয়। বর্তমান সময়ে উক্ত 

পল্লীর স্থান ও সীম। 'নর্দেশ কর! সহজ নয়; তবে তাহার জীবনীপাঠে 
অবগত হওয়া যায় যে, নাদিরকুলি নাদিরসাহ উপাধি লাভ করিয়া, একটী 

ক্র পঙ্লীকে তাহার প্রাচীন নাম হইতে সখলিত করিয়া, “মুনুকগড়””, 
অর্থাৎ জন্মভূমি নামে অন্ভিহিত করেন। এই স্থানে তিনি একটা 

মসজেছ্ নির্মাপ করাইয়াছিলেন এবং এই ক্ষুত্র পল্লীকে জনশালী 
করিবার জন্ত যথেষ্ট চেষ্টাও করিপ্নাছিলেন &- এই “ুন্তুকগড়া যে তাহার 

১৯ (ষষ্ট ব্য) 



২৯, এঁতিহাসিক চিন্র। 

জন্মভূমি, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু বড়ই 

আশ্চর্যের বিষয় যে, পরবর্তী এতিহামিকগণ এই মুল্লুকগড়ের কোন সন্ধান 

পান নাই?) সুতরাং অদ্যাপ নাদিরের জন্মস্থান লইয়।, এতিহ!সিকগণের 

মধ্যে মতদ্বৈধতা ঘুচে নাই। 
নাদদিরলাছের পিতার নাম ইমামকুলি। তিনি “আফদার,- 

ংশোডভূত। “এই বংশ সাধারণত; ছুইটী শাখায় বিভক্ত “সাম্লু' ও 
“কালু?।  ইমামকুলি এই শেষোক্ত “কালু?” বংশে জন্মগ্রহণ করেন।”* 
“ইমামকুলি টুপী বুনিয়। ও মেষের চামড়া বিক্রয় করিয়। অতি কষ্টে 

সংসারধাত্র! নির্বাহ করিতেনশ। 1 দরিদ্র ইমামকুলি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, 

তাহার বিধব! পত্বী বালক নাদ্দিরকে লইয়! বড়ই বিব্রত হইয়া! পড়েন, 

এবং গত্যন্তর না দেখিয়া বালক নাদির মাতার ভরণ পোষণের জন্য 

প্রত্যহ বনমধ্যে কাষ্ঠথগ্ড সংগ্রহের জন্ঠ যাইতেন এবং প্রত্যহ কাষ্ঠথণ্ড 

সংগ্রহ করিয়া, বাজারে বিক্রয়ের জন্ত লইয়! আমসিতেন। ইরূপে তিনি 

ষে সামান্ত অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই মাতাপুত্রের অতি কষ্টে 

দিনপাত হইত। এই সময় নাদিরের বয়ংক্রম তের বৎসর মাত্র। 

তখনও তাহার হাদয়ে ছুরাকাজ্ষার বীজ উপ্ত হয় নাই। যে উচ্চাশা- 

ম্দর! পানে তিনি একদিন পৃথিবীর পৃষ্ঠে উৎপাতের শ্ভায় ঘোরতর 

গ্রামের স্থষ্টি করিয়াছিলেন, দেই উচ্চাশ। তখনও বালুক নাদিরকে মত্ত 
করিয়া! তুলে নাই। মান্ষের ভাগ্য, কি করিয়! পারবতিত হয়, তাহা 

কেহ বলিতে পারে না। বালক নাদ্ির যখন কর্মম-ক্রাস্ত পদে কাঠের 

বোঝ। মন্তকে ধরিয়া, পল্লীপথ অতিক্রম করিতেন, তখন কে চিন্তা 
করিয়াছিল যে, মেই বালকের নাম ইতিহাপ-বিশ্রুত হইবে ? 

এইরূপে নাদরের জীবনের চারি বৎসর অতিবাহিত হয়। যখন 
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নার্দিরসাহ। ২৯১ 

তিনি সপ্তদশ বর্ষে পদ্া্র্ণ করেন, সেই সময় ১৭০৫ খুঃ “উদ্বেগশ্গণ 

খোরাশান আক্রমণ করে এবং তাহার! বু লোককে ক্রীতদাসরূপে বন্দী 

করিয়। লইয়া যায়। এই বন্দীগণের মধ্যে নাদির ও ত্তাহার মাত! 

ছিলেন। কিন্তু পথিমধো নাদ্দির কোন সুযোগে মাপনাকে মুক্ত করিয়! 

পলাইয়! যান এবং চারি বৎসর ধরিয়া, বহুম্থা ন পর্য)টন করিবার পর 

তিনি আবার খোরাশানে প্রত্যাবুত্ত হন। এই সময় নাদির একবিংশ- 

ব্ষীয় যুবক । 
নার্দিরের আপনার বলিবার কেহ ছিল না। তিনি চারি বৎসর 

ধরিয়া! দারিজ্রোর সহিত ভীষণ সংগ্রামে ব্রতী ছিলেন। এই চারি বৎসর 

তিনি কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। 

কাহারও মতে ঞ্ এই সময় নাদির ছুক্ক্িয়াপক্ত যুবকগণের অগ্রণী ছিলপেন। 

তিনি মেষশাবক চুরি করিয়া ও সেষ্ট অপহৃত মেষশাবক বিক্রয় করত, যে 

অর্থ সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই কোনরূপে তিনি দিনপাত করিতেন। 

মধ্যাঙ্ন-সুর্ধ্য যেরূপ খরকর বরিষণে প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চলোর 

সথষ্টি করে, সেইরূপ যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে মানবের চিত্তে কামনা,উচ্চাকাজ্জা! 

প্রভৃতি বৃত্তিনিচয় সমুদিত হতে থাকে, আর তাহারই ফলে বাল্য 

বাহ। ভাল লগে, যৌবনে মানুষ তাহ লইয়। থাকিতে পারে না) একটা 

উদ্দাম চাঞ্চল্য ও মত্ততা তাহার প্রতিকার্যে পরিস্ফুট হুইয়া পড়ে। 

নাদ্ির যতদ্দিন বালক ছিল এবং সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞত! যতদিন 

তাঁচার অল্প ছিল, ততদিন তিনি কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া ও মেষশাবক চুরী 
করিয়। সন্থষ্ট ছিলেন । কিন্তু যৌবনে সাহার উচ্চাকাজ্ক। যতই বলবতী 

হইতে লাগিল ততই তিনি ভাগ্য পরিবর্তনের জন্ত চঞ্চল হইয়া! উঠিলেন। 
১৭১২ খু' নাদ্দির জনৈক বেগের (০7166) পার্খচর নিগ্নোজিত হন। 

উক্ত কর্মে নিয়োজিত হইবার পরেই তিনি স্বীর ছুক্রিয়াসক্তির পরিচয় 

ক 1397352. 
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দিতে লাগিলেন। একদা! ইন্পাহীনের পথে তিনি জনৈক ব্ক্তিকে 

বিনা কারণে হত্যা করিয়া, আপনার অস্ত্রকুশলতার পরিচগ্ধ উপলব্ধি 

করেন। ইহার পর তীহছ।র প্রভৃকন্তার প্রতি তিনি আসক্ত হন) এ"ং 

তাহাকে নানারপে প্রলুন্ধ করিয়া, আপনার আসক্তির কথ! লোকসমাজে 

, প্রচারিত করিতে বিন্দুমাত্র কুঠা! বোধ করেন নাই। না্দিরের প্রভু 

জজ 

নাদিরকে জামাতারূপে শ্রহণ করিয়া, আপনার বং শ-মর্যাদা নষ্ট করিতে 

অস্বীকৃত হইলে, নাদির স্বহপ্তে প্রভৃকে হতা। করিয়া, প্রভৃকন্তাকে লইয়া 

নিকটবর্তী মজাদারুণ পর্বতে ' গিয়া! আশ্রয় লন | 'নাদিরের ওরসে ও 

উক্ত নারীর গর্ভে যে পুত্রের জন্ম হয়,. তিনি ইতিহাসে কুপি মির্জা। নামে 

বিখ্যাত। পাঁচ বৎসর পরে উক্ত নারীর মৃত্যু হয়। নে যাহা হউক, 
এই সময় হইতে নাদিরের সৌভাগ্যের স্ত্পান্ত ছুয়। নাদিরের 

. সাহসিকতায় ও বীরত্বে আকৃষ্ট হইয়!, শীঘ্রই দলে দলে বৃছলোক তাহার 
নেতৃত্ব স্বীকার করিবার জন্ত বাগ্র হইয়া উঠিগ। শীঘ্রই একট। ক্ষুদ্র দণ 
গঠিত হইল। সহজ কথায় এই দল দ্রন্য ভিন্ন আর কিছুই নয়। 
নার্দির ছুই বৎসর ধরিয়! এই দলের নেতৃত্ব করেন। তাহার সহমা 

আক্রমণে ও অদ্ভুত সাঁহসিকতায় তিনি শীঘ্রই লোকমুখে বছুদুও পরিচিত 
হুইয়! পড়িলেন। সে সময় পোকে কেবল অগ্িমাত্র অবলম্বন করিয়া, 

সামান্য অবস্থা হইতে রাজসিংহাদন লাভ করিতে পারিত। বোধ হয় 
নাদিরের মনে সে বথা উদয় হইয়াছিল। ছুই বৎসর ক্ষুদ্র বাহিনী 
পরিচা(লত করিয়। নাপ্দির খোরাশান রাজার অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। 
এই সময় আফগাঁনগণ ঠিরাতে 'প্রবল হইয়া উঠিতেছিল এবং পউস্বেগ*- 

গণের প্রতিনিয়ত আক্রমণে খোরাশানের সীমান্ত-গ্রদেশবাসিগণ ভীত ও 

সনত্প্তভাবে কালযাপন কারতেছিল। নাদির এই সময়ে একটা অশ্বারোহি- 
পপর নায়করূপে রাজসরকারে প্রবিষ্ট হন। তাহার অনীম উৎসাহ ও 

অত্যাশ্চর্ঘয অস্ত্রকুশলতায় তাহাকে শীঘ্রই সৈষ্ভগণের মধো পরিচিত করিয়া 
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তুলিল। উপধুর্ণপরি কয়েকটা খগুযুদ্ধে তিনি আপনার যেরূপ অকু তো- 
ভয়তার উদাহরণ প্রদর্শন করেন, তাহাতে তিনি খোরাশানরাজের 

অনুগ্রহ লাভ করতঃ আপনার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া লন। খোরাশান- 

রাজ তাহার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়], তাহাকে “মিম্বাপী**"( সহস্র সৈগ্তের 

নেতা )-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে এক অজ্জানিত ক্ষুদ্র পল্লীর 

মধো জন্মগ্রহণ ধরিয়া, দারিদ্রোর কঠোর কষ'ঘাতে ও দারুণ ভাগা- 

বিপর্যয়ের মধ্যে নিপীড়িত হুইয়া, অজ্ঞাত-কুলনীল নাদির ক্রমে ক্রমে 

উন্নতির গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অধিরোহণ করতঃ আপনাকে ইতিহাসে 

বিপুল বাহিনীর অধিনায়করূপে ও সাম্রাজোর পর সাআাজোর সংহারক" 

রূপে অমর করিয়া, রাখিয়াছেন। সে সমুদয় বৃত্াস্ত যথাস্থানে বিবৃত 

হইবে। : | | র 
১৭১৯ খুঃ বোখারার উস্বেগগণ রণসাজে সজ্জিত হইয়া, বীরদর্পে 

খোরাশানের দ্বারদেশে উপনীত হুইলে, মস্বাদবাসিগণ প্রমাণ গণিল। 

বাবুলু খা! মস্যাদের শাসনকর্তা । যখন তিনি অবগত হইলেন যে, 
ছুর্দাত্ত “উস্বেগশগণ আফগানদিগের সহিত একত্র হইয়া. ১২,০৯৩ 

অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে খোরাসান অভিমুখে যুদ্ধযাত্র! করিয়াছে, তখন 

মস্বাঁদীধিপতি চারি সহত্র অশ্বারোহী ও ছুই সহন্র পদাতিক সৈন্য লইয়া, 

কিরূপে শত্রু সম্মুখীন হইবেন, ইহ চিন্ত। করিতে গিয়। কিংকর্তব্য-বিমুড় 

হইয়। পড়িলেন। মন্ত্রণা-সভ! আহ্ত হইলে, সকলের মুখেই এক গভীর 

বিষাদের রেখা ফুটিয়া৷ উঠিল। প্রায় নকলে একে একে স্বীর অভিমত 

বাস্ত করিল। সকলেরই অভিমত যে, শক্র-আক্রমণে বাধা ন! দেওয়াই, 

যুক্তিমদত। কেবল যুবক নাদির এ মতের এপাধকতা৷. করিলেন .ন! /, 

ভিনি সদর্পে বলিয়া! উঠিলেন, *্ভ্রাতৃ-শোণিতে মাতৃভূমি কলঙ্কিত দেখিলে, 
ঘদি তোমাদিগের কিছুমাত্র ছুঃখ বোধ হয়, তবে তোমাদিগের এ ছয় 
সহম্র সৈন্ আমার নেতৃত্বে লমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্ত হও।) আমি শপথ 
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করিয়া বলিতেছি যে, আমার ধমনীতে যতক্ষণ এক বিন্দু শোণিত 

প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ আমি কিছুতেই শক্রগণকে খোরাসাঁনের মধ্যে 

প্রনেশ করিতে দিবন1 1” * '্টাহার নয়ন ভ্রকুটিপূর্ণ, মুখমণ্ডল প্রতিজ্ঞা 

বাঞ্জক; বাক্য 'উদ্দীপনাপূর্ণ। তীহার প্রস্তাবের গ্রাতিবারদ করিতে. 

কেহই সাহস করিল না। ক্তরাং তিনি ছয় সহ্ম্র সৈনিকের নায়কত 
লাভ করিলেন । এই ছয় সচজ সৈম্য লইয়া, শক্রসৈম্তের আগমন প্রতীক্ষায় 
“টাজান্দ” নদীর তীরে বাত রচনা করিয়া, তিনি অপেক্ষা করিতে 

লাগিলেন । শীঘ্রই শত্রগণ অদ্মা বিকার স্তায় নাদিরের সৈন্যের উপর 
আসিয়া পড়িল। ইতিহাসে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন কেহ 

মরিবার জন্যই যুদ্ধ করে, তথন অপরের অপেক্ষা সে অনেক বিলদ্ে 

মরে। নাদিরের সৈগ্ত সংখায় অল্প ভইলেও, তাহারা সন্কলেই নায়কের 

জ্বালাময়ী বক্তৃতায়, স্বদেশ ও শ্বজাতির জন্ত মরিতে প্রস্তত। কে 

তাহাদ্বিগকে পরাস্ত করিনে * 'সবসাদাচ্ছন্ন আফগানদ্বিগের সমর-কৌশল 

ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়। আসিতে লাগিল। ক্রমে নাদিরের রণকৌশলে 

তাঠারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়াতে, জয়শ্রী তাঁহারই কপাঁলে যশঃটীক! পরাইয়! 

দিল। নাদির শক্রদিগকে পিতাঁড়িত করিয়া, বিজয়ী সৈম্তের সহিত 

মাস্বাদে 'প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দেশবাসী এতদিন পরে ত্াাকে বীর 

বলিয়া সর্বাস্তঃকরণে স্বীকার করিল। 

নাদির বীর ও কর্্মকুশল। কিন্তু নানা বিপত্তির মধো, অপরিসীম 

পরিশ্রমের ছারা ঠাহাকে অতি সামান্ত অবস্থা হইতে উন্নতি করিতে 

হইয়াছে । দেশকে আসন্ন বিপদের কবল হুইতে রক্ষা করিয়াও তিনি 

মসবাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, যখন “ছয় হাজারী” পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
ইচ্ছ! জ্ঞাপন করিলেন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন -নাই যে, গ্াহার 

সৌভাগোর দিন এখনও বহুদূরে । সমরাঙ্গন হইতে প্রত্যাবৃতত হইয়!, 

«0৬167 & ৬৮1)661617, 
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তিনি জানাইলেন যে, এই ঘোর পরীক্ষার দিনে নায়কপদের সম্মান অটুট 

রাখিয়া, তিনি প্রতিপন্ন করিয়ছেন যে, তিনি এ উচ্চপদের সম্পূর্ণ 

উপযোগী; সুতরাং তাঁহাকে উক্তপদ্দে স্থায়িভাবে নিযুক্ত কর! হউক। 

এ প্রস্তাবে অসম্মত হইবার উপায় ছিল না। যদ্দি যোগ্যতানুসারে 

কাচাকেও সৈম্ভদলের সেনাপতি-পর্দে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তবে 

যে বীর অন্গুমি সঙ্কেতে সৈম্তগণকে পরিচালন করিয়া, আপন 

ক্ষমার পরিচয় দিয়াছেন, যিনি আপনার হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়া, 

দেশবাসীকে অত্যাচার ও অপমানের হস্ত হইতে বাঁচাইয়াছেন ও 

জাতীয় গৌরবকে কলঙ্কম্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সাহার 

অপেক্ষা আর ফোগাতর বাক্তি কোথায় থাকিতে পারে? কিন্ত 

স্বার্থের ও হীর্ষযার জন্য লোকে যোগাতার কথা চিন্ত। করিবার 

অবসর পায় না। বাবুলু খা! আপনর জনৈক আত্মীয়কে উক্ত পদে 

নিযুক্ত করিবার জন্ত নাদিরকে প্রথম স্তোকবাক্যে সম্তট ও পরে ভয় 

দ্েখাইয়। শীস্ত করিবার চেষ্টা করেন। সে সময় থোরাসান ইস্পা- 

হানের অধীন ছিল। কোন উচ্চপদ্দে কাহাকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে 

হইলে, ইস্পাহান রাজের অভিমত গ্রহণ করিতে হইত। নাধিরকে 

স্তোকবাকযে সন্তঃ করিবার জন্য বাবুলু খা নিয়োগ-প্রস্তাব ইস্পাহান 

রাজের নিকট পাঁঠুইতে সম্মত হন। নাদির তাহার প্রতুর উপর 

বিশ্বান করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। কিন্ত যখন তিনি জানিতে পারি- 

লেন যে, তাহাকে নিয়োগ-প্রস্তাব ইদ্পাহাঁনে পাঠান ত দুরের কথ!) 

বরং বাধুলু খা ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিয়া, এক অকর্ম্মণ্য যুবককে 

সাহার ইপ্সিত পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তথন তাহার বিপ্ময়ের সীম 

রহিল না। নাদির এ অপমান নি:শবে পরিপাক করিতে শিক্ষা 

করেন নাই। অবিচার ও অপমানের কথা ম্মরণ করিয়া, তাহার 

ধৈর্যাচাতি ঘটিল। তিনি যে, আজ প্রাণপণ করিয়া, এই পাচ বৎনর 
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প্রভৃর পরিচর্যা করিয়াছেন, তাহা যে নিক্ষল হুইল, ইহার জন্ত 

তিনি হুঃখিত নন। তাহার উন্নতির পথে এই অভাবনীয় প্রতিবন্ধক 

দেখিয়া তিনি চিন্তিত নন। একজন অকশ্মপ্য ব্যক্তি যে, রাজ- 

অনুগ্রহের বলে, এই উচ্চপঞ্জে প্রতিষঠিত হইবে, ইহার জন্য তিনি চঞ্চল 

হইলেন। প্রকান্তে তিনি খাঁবুলু খাঁর প্রতারণ! প্রকাশ করিয়া, এই 
নির্ধাচন রোধ করিতে চেষ্টা করিবার জন্ত তিনি বন্ধ-পরিকর হইলেন। 

ইহার ফলে, বাবুলু খ তীঙ্কাকে বিদ্রোহ বলিয়া. ঘোষণ! করিলেন। 
বীরত্বের পুরস্কার শ্বরূপ, নাদির কর্মচ্যুত হইলেন। পীঁচ বৎসর উচ্চ 
পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়।, নাদ্দির এইরূপে অন্তাম্ম ভাবে বিতাড়িত হুই- 

লেন। তাহার কর্মময় জীবন-নাটকের ইহাই প্রথম দৃশ্ত-_ 
 (আমশঃ) 

যুবক-সমিতি-_-বৈস্বাটী । শ্ী্গরেন্্রনাথ মিত্র। 

শ্রীনিবাস আচাধ্য | 
শ্ীচৈতন্ত মহাগ্রভূর প্রকটলীলার অবসানে শ্রীজীব, রূপ, সনাতন, 

গোহ্বামি-প্রমুখ যে সকল মহাপুরুষ তত্প্রতিষ্ঠিত বৈধব ধর্দের প্রচার ও 

বৃদ্ধি সাধনে ব্রতী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রনিবাস আচার্য প্রভুর 

মা-বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। মহাগ্রভূর গ্রক্টাবস্থায় তিনি বর্ধমান 
জেলার কাটোয়! মহকুমার অন্তঃপাতী চাকুন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
তাছার পিতার নাষ ভগবান তট্াচাধা। তিনি শ্রীচৈতগ্ত-৫প্রমের পর 
ছনুরাপী ছিলেন। একদিন প্রীনবন্ধীপ-ধামে মহাপ্রভুর দর্শব-ল1লসার, 
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আ.সিয়। তিনি শুনিলেন যে, মহাপ্রভু কণ্টক-নগরে সন্যাস গ্রহণ জন্ভ 

আসিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া, তিনি কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়ঃ 
দেখিলেন, নাপিত তাঁহার মস্তকের কেশ মুন করিয়! দিতেছে । 

কালে মন্তকের কেশ বড় সথের ও শোভার ছিল। সেই কেশ মুগ্ডিত 

দেখিয়া, গঞ্জাধর তাবাবিষ্ট হইয়া কেবলই “চর চিকুর” বলিতে বলিতে 

দশা” প্রাপ্ত হইলেন । গ্রামবাসিগণ তাহাকে পরম-ভাগবত দেখিয়া, 
“চৈতন্ত দাস” আধা দিল। তাহাতে তিনি পরম আহ্লাদিত হইলেন। 

মোহমুক্ত হুইয়! তিনি শ্রীচৈতন্তের সন্ন্যাস হণ প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার 

পর শোক-সন্তপ্ু-হৃদয়ে ঘরে ফারলেন। ঘরে ফিরিবার সময়েও 

তাহার মুখে কেবল মাত্র কথ '"ঠাচর চিকুর*। চাকুন্দী গ্রামের যেস্থানে 

আচার্ধ্য প্রত জন্মগ্রহণ করেন, সেই স্থানে নাড়ীকাটার ডাঙ্গা বলিয়! 

একট। স্থান আছে। সেই থানেই তাহার জন্মের পর নাঁড়িচ্ছেদ হইয়া- 

ছল বাঁলয়। সকলে অনুমান করে। 

আচার্ধ্য প্রভূ চাকুন্দি গ্রামে জগ্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যকাল সেই 
থানেই অতিবাহিত করেন, পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয়াদি, চতুষ্পাঠীতে. 

ব্াকরণাদির শিক্ষা-স্থানও এ চাকুন্দি। তাহার বাল্কালের কোন 

[বিশেষ ঘটনার কথা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া! যায় না। ভক্তি ঘত্ধা" 

ফর গ্রন্থে প্রকাশ যে, তাহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি চাকুন্দি 'এবং 

জাজিগ্রাম উভয়ব্রই অবস্থিতি করিতেন। কিশোর-বয়সে তিনি ব্যাক" 

রণ সাহিত্য এবং অলঙ্কার শাস্ত্রে গ্রবেশ-লাভ করেন । অতঃপর 

নীলাচলে গিয়! যখন শ্রীটৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট তাহার শ্রীমত্তাগবত 
পাঠ করিবার ইচ্ছা! জন্মিল, তখন আর কালবিতস্ব না করিয়া, তথাক্স' 

যাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে শুনিলেন, মহাগ্রভুর অস্তর্ধান ঘটিয়াছে। 

্রাঙ্মণ যুৰক বড়ই কাঙুরভাবে মাটিতে গড়াগড়ি দির! কাদিতে লাগি- 
লেন। সেদিন আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, তথায় অবস্থিতি.. 
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করিয়!, শোকের কিঞ্চিম্মাত্র পরিচার হইলে মহা প্রভুর পার্ষদ ও অনু- 

চরবর্গ সকলে কিরূপে তাহার বিরহে কালষাপন করিতেছেন দেখি- 

বার জন্য নীলাচলাভিমুখে ধাত্রা করিলেন, পথিমধ্যে মহাপ্রভু চৈতন্ত- 

দেবের অপ্রকট বার্তা অবগত হইয়া, তিনি নুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 

তাহার মন-প্রাণের বলবস্তী ইচ্ছ। যে. মহাপুরষের সাক্ষাৎ-লাতে 

কৃতার্থ হইবেন, জন্ম সার্থক্ক করিবেন এবং ত্াহার নিকটে থাকিয়! 

পূজা বন্দনাদি দ্বারা তাহাকে পরিতুষ্ট করিয়া শ্রীভাগবত শাস্ত্র অধা- 
য়ন করিবেন! কিন্তু জীবনের মহৎ উদ্দেশ্ত সফল হইল না। আপন 

গরিপোধিত বাসনার চরিতার্থভাম় অন্তরায় ঘটিল, এজন্য শ্রীনিবাপ 

বড়ই ব্যথিত হইলেন। সেদিন আর তিনি নীলাচলের দিকে 

অগ্রদর হইতে পারিলেন না, কাজেই তথায় অবস্থিতি করিলেন। 
পরদিন গরতুষে উঠিয়। নীলচলে যাত্রা! করিলেন । সন্ধ্যাকালে তথায় 
উপস্থিত হইয়। মহাপ্রভুর পারিষদগণের মকগকেই শোকে মুহামান 

দেখিলেন--মকলেই শোকার্, সকলেরই মুখে শোকের কালিমাময় 

চিত্র, সকলেই ভা শ্রীচৈতন্ত মহাগ্রভূ বলিয়। রোঁদন করিতেছেন, 

কাহার মুখে অন্ত কণা নাই । শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তের শোকে সমগ্র নীলা- 

চল--পণ্ড পক্ষী, জীবজন্ত সকলেই যে কুস্তি বিহীনঃ$ কে কাহাকে 

সাত্বন। করিবে--সকলেরই এক অবস্থা । 

শ্রীশ্রী জগরাথ দেবের পৃঙ্গারি আপিয়, তাহাকে অভিনন্দন 

করিয়। মাল। ও মহাগ্রসাদ অর্পণ করিলে, তিনি সাদরে তাহা গ্রহণ 

করিয়া পণ্ডিত গোসাঞ্ির নিকট গমন করিলেন, তিনি তখনও প্র. 
তিশ্থ হতে পারেন নাই, তখনও তাহার উন্মত্তের ভাব। আচার্য 

প্রভূ সেদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া শ্রীশ্রীঠ জগন্নাথ দেবকে দর্শন 

করিলেন। তাহার পর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর সমীপন্থ হইয়া, 

শ্রীনিবাস আগ্ডোপাস্ত আত্ম-বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীভাগবত 
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পড়িবার কথ! শুনিয়৷ কাহার শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়। উঠিল। 

অতি কষ্টে তিনি শোকাবেগ স্গরণ করিয়া প্রীলীমহা প্রভূ স্বয়ং ষে 

রীগ্রন্থ খানি পাঠ করিতেন, তাহা! আচার্য্য প্রভুর হস্তে অর্পণ করি- 
লেন। গ্রন্থ খানির স্থানে স্থানে পাত৷ পুড়িয়৷ গিয়।ছে, অক্ষর স্ুম্প্ট 

নাই, কোন কোন জায়গ। একবারে মুছিয়। গিক্াছে। মহা প্রভূ 

গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইলে, তাহার নয়নগলিত অশ্রু“ 

ধারা পুথির উপর পড়িয়। গ্রন্থখানিকে সেইরূপ করিয়া! ফেলিয়াছে। 

পণ্ডিত গোসাঞ্জি কাদিতে কাদিতে বলিলেন-_-এগ্রন্থের আর উদ্ধার- 

সাধন হইবার নহে। মহাঁগ্রভুর পঠিত গ্রন্থের উপর অক্ষরারোপ 

করিবার কাহার শক্কি-সামর্থা নাই । আর আমার সেরূপ আবস্থা 

নহে, কোথায় আছি, কি করিতেছি বুঝিয়৷ উঠিতে পারি নাই--যদি 

তে।মার শ্রীভাগবত পাঠের প্রকান্তিকী ইচ্ছ৷ জঙ্ষিয়া থাকে, তাহা 

হইলে, মহা গ্রভুর আদেশে রূপ-সনাতন গ্রীবন্দাবন ধামে লুপ তীর্থের 
উদ্জার-সাধন আর জগৎকে প্রেম-ভক্তি শিখাইবার জন্ত ভক্তি গ্রন্থ 

রচনায় নিবিষ্ট 'আছেন। তাহাদের নিকট ভট্ট রঘুনাথ নামে এক 

পরম ভাগবত মহাপুরুষ আছেন, তিনি অসাধারণ প্রক্ডিত ও মহ! 

ভাবুক শ্রীভাগবতের তেমন পাঠক আর নাই। আর কিয়দ্দিন হইল 

নক্ষিণদেশ হইতে গোপাল ভট্ট নামে এক মহাপুরুষ তাহাদের সহিত 
মিলিত হুইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে আরও অনেক ভক্ত আছেন, তুমি 

তাহাদের আশ্রক্ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের মধ্যে যে কোন মহাপুকষের 

নিকট ভাগবত পাঠ এবং ব্যাধ্য। শুনিতে পার। একটা কাজ করিও, 

গদাধর দাসকে বপিও-“মিতাও বাড়ী যাইবেন।” এই বলিয়াই 

পণ্ডিত গোসাঞ্ডি অস্তর্দপা প্রাপ্ত হইলেন, এই অতাদুত ব্যাপার 
দর্শনে তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। আচার্য; প্রভু মনে মলে 

স্থির. করিলেন, শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিয়। শ্রীরপের শ্রীঠরণ-আশ্রয়ে 
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শ্রীভাগবত-পাঠ এবং প্রেমভক্কি শিক্ষা করিবেন। আচার্য্য প্রভূ নীলাচল 

ত্যাগ না করিয়া, অনেক বৎসর তথায় অবস্থিতি করিয়া মহা গ্রভৃর 

লীলাভূমির প্রত্যেক স্থান দর্শন করিলেন । 
এই মত কয়েক বৎসর বহি তথ] । 

সর্বত্র ফ্থিল যে যে লীলাস্থল যথা ॥ 

বিদায় কালেতে দেখি শ্রীজগন্নাথ। 

গোৌঁড় দেশে আইল! করি দণ্ড প্রণিপাত ॥ 
্ অনুরাগবল্লী ২২ পৃঃ। 

অতঃপর শ্রীনিবাস গৌড়দেশে প্রত্যাগমন করিয়া, মহা প্রভুর বাল্য ও 

পৌগণ্ড লীলার সকল স্থান ভাল করিয়৷ দেখিয়া বেড়াইলেন, তাঁহার 

পার্যদগণের কৃপালাভে একবার শ্রীভাগৰত পড়িয়া! লইলেন। তীহার 

ইচ্ছ। হইয়াছিল স্কট মহা ভূর পার্ধদগণ ক্রমশঃই তিরোহিত হইত্তে- 
ছেন, শ্রীনিত্যানদ্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভূ ইতঃ পূর্বেই প্রকটলীলার পরি- 
সমাপ্তি করিয়াছিলেন। অপর সকলে যতন থাকে তাহাদের 

সঙ্গে থাকিয়া, ভগবৎ-প্রমের রসাম্বাদ-স্থ ভোগ করিয়া পরে শ্রাবৃন্দা- 

বন যাত্রা ঝুুরত্রেন আর ফিরিবেন ন|। 
গৌড়দেশে আসিয়া. শ্রীনিবাস শ্রীথণ্ডে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের 

প্রীপাট দর্শন করেন, গদাধর দাসকে দেখিয়া! তাহার পণ্ডিত গোসাণ্ঞর 

কথ| মনে পড়িল, তাহাকে বলিলেন, নীলাচলে পণ্ডিত গোসাঞ্জি তাহাকে 

বলিতে বলিয়াছেন ষে পমিতাকে কছিও মিত1ও বাড়ী যাবেন” এই কথা 

শুনিয়া, গদাধর ভূমিতে পড়িয়! গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাহার 

চারদিন পূর্বে পণ্ডিত গোসাঞ্জির ইহুলীল! সংবরণ বারা এদেশে 

পৌছিয়াছিল। গদাধর পূর্ব্বে এই সংবাদ পাইলে, পণ্ডিত গোসাঞ্চির 
পরলোক যাত্র।র পূর্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু শ্রানিবাসের 
ক্রুটীতে ভান! ঘটির়! উঠিল ন! বলিয়! তিনি তীহার প্রতি বড়ই বিরত 
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হইলেন । তাহার বিশেষ কারণ এই যে, উভয়ের মধ্যে এরূপ নির্দিষ্ট ছিল 

যে, ইহুলোক পরিত্যাগের পূর্বে তাহাদের সাক্ষাৎ হইবে। 

তাহার আমার এই স্থসত্য বচন। 

শেষ কালে অবশ্থ পাঠাব বিবরণ ॥ 

যথা তথা থাক আপি হইবা বিদিত। 
কতদ্দিন মপেক্ষা করিব সুনিশ্চিত ॥ 

সে কথা কহিল মোর হৈল বড় ছুঃখ। 

চলি যাহ পুন মোরে ন। দেখাইহ মুখ ॥ 

অন্ুরাগবল্লী ২২২৩ পৃঃ। 

শ্রীগদাধর দাসের বিরক্তি জন্ত শ্রীনিবাসের মনে বড়ই নির্বেদ জন্মিল, 

তিনি স্নানাহার পরিত্যাগ পুর্র্বক প্রী্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর বাটার সমীপবর্তাঁ 
গঙ্গার ঘাটে গিয়। পড়িয়া! রহিলেন অনবরত চক্ষে অশ্রুধারা, সর্বাঙ্গ ধুলি- 

ধূসরিত। খিষুপ্রিয়। দেবী সমস্ত (দন হারনাম করেন, নামসংখ্যা রক্ষার 

জন্থ যে এক একটি আতপ তুল রাখেন, অপরাক্তু- সময়ে সেই তও্ুল 

গুলি সাক্ষী করিয়া,তাহারই কিছু ভক্তগণকে প্রসাদ স্বরূপ বিতরণ করেন, 

অবশিষ্ট আপন গ্রহণ করিয়! জীননধারণ করিয়। থাকেন। দামোদর দাস 

ভিন্ন তিনি অপরের হস্তে জলগ্রহণ করেন না, দ্াসীগণ যে জল আনয়ন 

করে, তাহাতে হস্তপদাদির প্রক্ষালন হয়। দামীগণ অপরাহ্ সময়ে গঙ্গার 

ঘাটে জল আনিতে গিয়! শ্রীনিবাসকে তদবস্থায় পতিত দেখে । তাহার। 

ষ্াহাকে জিজ্ঞাপায়, তৎপ্রতি গদাধরের বিরক্তির কথ! জ্ঞাপন করিয়া, 

আপনার নির্বেদ বাঞ্া জানাইলেন। দাসীগণ ববষুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর 

নিকটস্থা হইয়া শনিৰাসের কথ! আগ্ন্ত জ্ঞাপন করিল। বিষুপ্রয়া 
ঠাকুরাণী গদাধরকে ডাকাইয়া, ব্রাহ্মণ-বালকের কথ! সমস্ত বলিলেন এবং 

তাহার কুতাপরাধ মার্জনা কারবার জন্য অন্থুরোধ করিলেন। পদাধর 
ঠাকুরাণীর বাকা উল্নজ্ঘন করিতে পাগিলেন না, আচার্য; প্রভুর অপরাধ 
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মার্জনা করিলেন। শ্রীনিবাস ভ্রাহার পদ্প্রাস্তে নিপতিত হইয়া, তাহার 

অপরাধ মার্জনা, অধিকন্ত তাহার কৃষ্ণপ্রেম প্রস্কংরিত হউক, বলিয়া 
আশীর্বাদ করিলেন। অনন্তর আচার্ধা প্রভূ প্রশান্ত মনে কিছুদিন 

নবদ্বীপে অবস্থিতি করিষ! শ্রীমতী সীতা ঠাকুরাণী, শ্রীমতী অস্থৈত-গৃহিণী 

ও শঁমতী জাহবী দেবীর কৃপ! ও দর্শণলাভে চরিতার্থ হইলেন। তাহার 

পর খানাকুল কষ্ণচনগবে শ্রীল শ্রীমভিরাম গোস্বামীর প্রকটলীলার সংবাদ 

পাইয়া, কাহার দর্শনলাঁভ লালসায় যাত্রা করিলেন। 

খানাকুল কৃষ্ণচনগরে উপস্ডিত হইয়া, অংচার্ধয ঠাকুর দেখিলেন, 

অভিরাম স্বামী পার্ধদবর্গ পরিবেষ্টিত হইয়। ভগবত্তত্বালোচনায় নিপিষ্ 

আছেন। শ্রীনিবাস তাহার নিকটপন্তা হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, 

তিনি তাহার নাম ধামারির পরিচয় লইয়1, তথায় কিছুদিন অবস্থিতির জন্য 

অনুরোধ করিলেন, এবং প্রতদ্দিন শ্রাহ্ার ভোক্গনের দ্রবাদি যোগাইবার 

আজ্ঞা দিলেন । "শ্রীনিবাস সোদন [সধ| গ্রহণ করিয়া! আহারাদ্ি সমাপন 

করিগেন | ; 

শ্রীল শ্রীমভিরাম গোস্বামীর পাটে ীশ্লীঠগোগীনাথ নামে বিগ্রহ- 

মুস্তি দর্শনে শ্রীনিবাস আপনাকে চরিতার্থ মানিপেন। দিন দিন শ্রীমৃত্তির 

দ্র্শন-সেবনে তাহার মনে বড়ই আনন্দ জন্সিতে লাগিল। প্রথমাদন 

তি'ন শ্রী্রীঅভিরাম গোস্বামী ঠাকুরের ভাগারীর নিকট সিধা লইয়া 

ছিলেন বটে, কিন্তু তাহার পর আপানহ আপনার আহাপীয় মংগ্রহ 

ক্ততেন। এইরূপে তাহার যাহা কিছু সঞ্চয় ছিল সবই ফুরাইয়া৷ গেল। 

ক্রমে তৈজসপত্র--লোট। কম্বলা'্ সন্যাসীর সম্বল বিকাহল। সকলি 

খরচ হইয়া! গেল--পাঁচটি গণ্ড কড়ি মাত্র রহিল। শ্রীল শ্রীঅমভিরাম 

স্বামী সংবাদ লইতেছিলেন। এইবার আচার্য্য ঠাকুরের পরীক্ষার দিন 

আসল। তিনি যোল কড়া কড়ির তুল ক্রয় করিলেন, মালসা একটি 

এক কড়। কড়ি দিয়! পাইলেন, অবশিষ্ট তিন কড়া কড়ি রছিল। শাহার 
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মধ্যে দুইকড়া কড়ির কাষ্ঠ এবং এককড়' কড়ির লবণ“কিনিয়! দারকেশ্বর 

নদীতটে গমন করিলেন । নদীর তীরে অণেক কলাগ।ছ ছিল। 

হইতে পাতা সংগ্রহ করিলেন । কান শেষ হইয়! আদিল সংবাদ পাইস্া, 

আভরাম স্বামী চারিজন বৈষ্ণবকে পাঠ।ইয়। উপদেশ দিলেন,_-যখন 

্রীনিবাসের ইঞ্টদেবতার ভোগ দেওয়া হইবে, তখন ভাহার। তথায় উপস্থিত 

হইবেন। তাহার! তাহ।ই করিলেন, নদীতীরে গিয়া লুকাইয়৷ রহিপেন, 

পরে যখন শ্রীনিবাস ইষ্টদেবতাকে অন্ন উৎসর্গ করিয়া! ভোজনে বর্সিবার 

জন্য প্রস্তত, তখন বৈবাগি-চতুষ্টয় “হরেকৃষ” বলিয়া তাহার সম।পবর্তী 

হহলেন। 

শ্রীনিবাস বড়ই আনন্দিত হইলেন, তীাহাদগকে দেখিয়া, 

তিশয় ব্যগ্রভাবে সাদর সম্ভ।ষণ করিপেনঃ এবং আহারের সময় 

হইয়াছে আমন, সকলে মিলিয়৷ ক্ষুনিবৃত্তি করি-_বৈঞুবেরা তাহাই 

করিলেন । 

সেকালে হাটে বাজারে কড়ির প্রচলন ছিল । বর্তমান মনয়ের পঞ্চাশ 

বৎসর পুর্ব পর্যন্ত খুচরা কেনা বেচায় কড়ি চলিত। পল্লীগ্রামের হাট 
বাজার করিতে গিয়া,এখন যেমন আমরা টাক! ভাঙ্গাইয়া পয়স। পই, তখন 

তেমনি পয়সা দিয়। কড়ি লইয়া পটোল, উচ্ছে, বেগুন প্রভৃতি তরি ওর 

কারী শাক মাছ কিনিতাম। মুদ্রা আজি কাণিকার মত শস্ত। ছিল ন|-_ চারি 

পয়সায় একটা মজুর সমস্ত দিন কাজ করিত। পুষ্করণী খাত করাইবার 

সময় এক এক ঝুড়ি মাটি তুলিবার জন্য চারিকড়| কারয়া কড়ি দেওয়! 

হইত) সকল জিনিসই সম্তা ছিল, তাই আচার্ষ। প্রভু চারিগণ্ডজ। কড়ি 

দিয় আপনার খাস্ভোপযোণী চাউল কিনিতে পাইয়াছিলেন। 

প্রস্তুত অন্নে আচার্য ঠাকুরের অতিথি-সৎকারের প্রবৃত্তি আছে কিন! 

তাহা পরীক্ষা করিবার জগ্তই অভিরাম শ্বমী তাহার নিকট মাহার কালে 

চারিজন বৈষ্ণবকে পাঠাইয়াছলেন। বৈষ্ণবঝকে যেরূপ হইতে হয় 
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এতম্্ার। তাহারই পরীক্ষা! হইল । পরীক্ষার আরও কিছু বাকী ছিল, 
তাহার কথ! পরে বল! যাইতেছে । ৷ 

আচীার্ধা প্রভুর আচরণ দর্শনে অতিরাম শ্বামীও আশ্চর্য মানিলেন-_ 

শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর অগ্রকটের পর, তিনি এরূপ বৈষ্ণব প্রান দেখেন 
নাই। আচার্য গ্রভৃর বৈষণব-পীত দর্শনে তিনি প্রেমাবি্ট হইয়! 

উন্মান্ের স্তায় হইলেন বাহান্জান একবারে শূন্য, দিব! তৃতীয় প্রহর অতীত 
_ শ্রীনিবাস ইহা অবগত হুইয়। গোম্বামী প্রভুর নিকটন্থ হইলেন। 
তাহার আগমনে প্রতৃর চেতন! সঞ্চার হইল, তিনি চাবুক লইয়া! আচার্ন্য 

ঠাকুরকে প্রহার আরম্ভ করিলেন; তাহার সেবাপরায়ণ মালিনী ঠাকুরাণী 

আসিয়। তাহাকে নিবৃন্থ করিয়। বলিলেন--প্ঠাকুর কি করিলেন, ব্রাহ্মণ 

বালককে এরূপে নিগৃহীত কর! কি ভাল হুইল?” 

আচাধ্য ঠাকুরও তখন ভগবদ্তুক্তিতে বিভোর-_-মনে ভাবির 

প্রভৃর নিকট কোন অপরাধ হইয়া থাঁকিবে। তাার সংশোধন জন্য 

তিনি তাহাকে প্রহার করিয়াছেন। এরূপ উদারচেত! পুরুষ কয়জন 

মিলে? গ্রীষ্ট চরিতে আমর! এরূপ উর্দারতার অনেক লক্ষণ দেখিতে 

পাই। মালিনী ঠাকুরাণীর কথায় গোস্বামী প্রভ্ আচার্ধ্য প্রভৃকে 

প্রেমালিঙগন দিয়, কোলে বসাইলেন এবং পুনঃপুনঃ তাহার মুখ চুম্বন 

করিয়। আশীর্ব!দ করিলেন _ ্ 

«কোন চিস্তা নাহি মনে যে ভাবিলা বিধি। 

বৃন্দাবন যাহ তাহ হবে কাধাসিদ্ধি॥ 

এতবলি গলাগলি কান্দিতে লাগল] । 

দৌহে বিচ্ছেদের লাগি বিকল হইল! ॥ 

অন্ুরাগবলী ৩৮ পৃঃ। 
গোস্বামী প্রভুর আশীর্বাদ লাভ করিয়া, তিনি তাহার নিকট বিদায় 

লইলেন, অন্ঠান্ত বৈষ্ণবগণকে থারীত বন্দনা! করিয়া, বৃন্দাবনাভিমুখে 
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যাত্রা করিলেন। পথে অযাচিত ভাবে কোথাও কিছু পাইলে খাইতেন, 

না পাইলে অনশন উপবাসে দিন কাঁটাইতেন। বৃন্দাবন যাইবার জন্ত 
ট্াহার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল-_সেখানে গিন্ন। কিরূপে সাধুজনগণের সহিত 

মিলিত হুইয়া তাহাদের সহবাস সুখে সুখী হইবেন ইহার জন্য তিনি 

অনশন উপব|সপ ব! পথশ্রমজনিত ক্রেশ গ্রাহা করিতেন না। "কিরূপ 

অনন্ত অটল বিশ্বাসের বশবন্তী হইলে মনুষা ইষ্টলাভে সমর্থ হইয়া থাকে, 

শীনিবাসের চরিত্রালোচনা করিলে তাহাই বুঝিতে পারা যায়। এরূপ 

একাগ্রতা, সহিষ্ত। ও নিষ্ঠ! ভিন্ন ইষ্টলাভ হয় ন[। কেবল ভগবৎসম্বন্ধে 

নহে, যে কোন বাঞ্চিত বিষয় লাভ করিবার জন্ত এরূপ করিতে হয় নতুবা 

তাহ! হয় না। ূ 

দিনের পর দ্িন__সপ্তাছের পর সপ্তাহ) মাসের পর মাস এইরূপে 
চলিতে চলিতে আচার্য প্রভু ষথুরায় উপনীত হইলেন । 

শ্রীঅন্বিকাচরণ গুপ্ত। 

সারনাথ । 
সারনাথ একটা পল্লী মাত্র। বারাণসীর উত্তর পশ্চিমে ৪ মাইল দুরে 

অবস্থিত। সারনাথ প্রভুর নাম হইতেই এই স্থানের নামকরণ। ইহ 

একটি প্রসিদ্ধ প্রাচীন স্থান । পগ্ডিতগণের অবিরাম চেষ্টায় অল্প কয়েক 

বৎসর পুর্বে সারনাথু হইতে বহু এঁতিহাসিক উপকরণ আবিষ্কৃত 
হইয়াছে , তাহাতে একদিকে ভারতের এ্তিহাসিক ভাগ্ডারের উপকরণ 
সংগৃহীত হইয়াছে ও অপরন্ত সারনাথের প্রাচীনত্ব প্রতিপর হইরাছে। 

এইরূপ চেষ্টার সমঠিতে যে, কালে জাতীয় ইতিহান সহজ হুইয়া উঠিবে 
এরূপ আঁশ আর ছুরাশ! বলিয়া বোধ হয় না। 

২০ (যষ্ঠটবর্ষ) 
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সারনাথ দরিদ্র পল্লী। ইহ! হয়ত আজ বিদ্রপ ও অবহেলার পাত্র। 

কিন্ত বহু প্রাচীন ম্মরণাতীত কাল হইতেই ইহ! প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান রূপে 
পৃজিত হইয়া! আসিতেছে । থুঃ পঞ্চম শতাবীর গ্রারস্তে, চৈন পরিব্রাজক 

ফাহিয়ান বারাণসী ও সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন। সে সময়েই 

সারনাথ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহার*ক্ষেত্ররূপে প্রসন্ধি লাভ করিয়াছিল । তখন 

এক এক জন প্রত্যেক বুদ্ধ এই স্থানে বাস করিতেন, এইজন্ত ইহার নাম 

ছিল খধিপত্তন। খু: সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তে, ফুঅনচুয়ন্ নামক আর 
এক চৈন পরিব্রাজক ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি কাশীরাজ্যে গমন 

করিয়! সারনাথের বৌদ্ধকীর্ডি-বিষয়ক বর্ণনা লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

তিনি যাহ বলিয়াছেন তাহ! সংক্ষেপতঃ এই £-_ 

“বারাণপী-রাজধানীর উত্তরপুর্বেব বরণানদীর পশ্চিমে অশোক- 
নির্মিত একটী স্তবপছিল। এই স্তুপ ১০* ফিট উচ্চ, ঠিক ইহার 

সম্মুথে একটা প্রন্তর-স্তস্ত বিদ্যমান ছিল। বরণানদীর উত্তর-পূর্ব 
১* লিগ দুরে মুগাবের (সারনাথের ) সঙ্বরাম অবস্থিত। ইহার 

চতুদ্দিকে ছূর্ভেগ্ত প্রাচীর, মধাস্থলে সন্নিবেশিত সঙ্ঘরাম আট মহলে 

বিভক্ত। ইহার শিল্প-নৈপুণ এক অবর্ণনীয় ব্যাপার। এখানে প্রায় 

১৫০০ বৌদ্ধাচার্যের বাস। অপর দিকে এক বিহার। ইহার ভিত্তি 
ও অধিরোহণী গুলি প্রস্তর-নিম্মিত, কিন্ত গম্ুজ ও গবাক্ষগুলি ইষ্টক- 

নির্মিত। এক দিকে শতাধিক গবাক্ষ ও প্রত্যেক গবাক্ষ মধ্যে এক 

একটা স্বর্ণময়ী বুদ্ব-মূর্তি। বিহারের মধ্যস্থপে একটী বৃহৎ তাত্রময়ী 
বুদ মুত্তি ধর্মম-ন্র প্রবর্তনে নিরত। আবার বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে 

অশোকরাজ-নির্শিত সমুচ্চ স্তপের ধবংসাবশেষ। ইহার সন্পুথে ছইটা 

পাষাপ-স্তস্ত পদ্মরাগের স্ায় উজ্জ্বল ও শ্চ্ছ। গ্রাত্যেকটা প্রায় ৭* (ফিট 

উচ্চ। মধ্যভাগ, তুষার-চিকণ, বুদ্ধের প্রতিবিশ্ব তাহাতে পাত হুইর় 
এক স্বপ্ন রাজ্যের স্থঙ্টি করে” 
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কথিত আছে, শাক্যসিংহ এইস্থানে ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 
স্তুপের অদুরে অজ্ঞাত কৌতিন্ত, প্রত্যেক বুদ্ধবর্গ, মৈত্রেয়, বোধি-সত্ব্ 
ও শাক্য বোধিসত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্তূপ বিদ্যমান ছিল। এতদ্বযভীত প্র।চীন 

বেষ্টনীর মধ্যে যে, কত শত বিহার ও স্তুপ বি্বমান ছিল, কে তাহা! 

গণনা কবিবে? পশ্চিমে একটা স্বচ্ছ-সলিল সরোবর ছিল। বুদ্ধদেব 

এই সরোবরে স্নান করিয়াছিলেন। কালসহকারে এই পবিত্র সরোবর 

ন্ট হইয়াছে, তাহার স্বৃতিটুকু আছে মাত্র। 

সারনাথের পুর্ব গৌরব নষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে থৃঃ সপ্তম 

শতাঁবী হইতেই সারনাথের পতনের হ্ত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মানু রাগী 

পাল রাজাগণের যত্বে কতকট! পূর্ববকীর্তি রক্ষা হইলেও, মুসলমানগণের 

হস্তে এখানকার বৌদ্ধ-প্রভাবের শেষ চিহ্ন পধ্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।: 

তাহাদিগের দ্বার এখানকার বৌদ্ধকুল নিরমু্ল ও বিহার ও সঙ্বরাম 

সমূহ বিধ্বস্ত হইয়াছে । 

প্রসিদ্ধ সারনাথে এখন আর দর্শনীয় বড় বেশী কিছু নাই। সুতরাং 
বহু আগ্লাস-লব্ধ অবকাশ-কামী সম্ভোগ-পরায়ণ শিক্ষিত ব্যক্তি-বিশেষ 

যাহাকে ভ্রমণ আখা। দরিয়া! গৌরব বোধ করেন, তাহা! বারাণসী ছাড়াইয়| 

সারনাথে বড় বেশী উপস্থিত হয় না। কেবল আমাদিগেরই স্তায় 

কতিপয় বাঁযুরোগগ্রস্ত ব্যক্তি আজিও অবকাশের কয়েক ঘণ্টা বায় 

করিয়!, সেই ধ্বংস স্ত,পের উপর অশ্রু বর্ষণ করিবার জন্য সারনাথে গমন 

করেন । সে যাহা! হউক, খুঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কতিপর গ্রতুতত্ব- 

বিদ্গণের দৃষ্টি সারনাথের দিকে আক্ুষ্ট হইয়াছে। কালে কতকগুলি 
বৌদ্ধস্তুপ ও তাত্রলিপি সারনাথের ভূগর্ভ হইতে লোক সমাজে প্রকাশিত 

হইয়াছে । ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দেওয়। গেল। 
এতাবৎ চারিটী স্তংপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ তাহা'দিগের 

কথা সংক্ষেপে বলিব--- 
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জগৎসিংহ স্ত,প£-ইহাই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। কাশীরাজের 

দেওয়ান জগৎসিংহ ১৭৫৪ খৃঃ “মহল্লা” নির্মাণ কালে এই স্তূপের 

সন্ধান পান। ইহ।ভিনি খনন করাইয়া ছিলেন বলিয়! “ইহা জগৎ 

. সিংহ” স্তুপ নামে পরিচিত । এই স্তুপ খনন কালে, একটা বৃহৎ 

প্রস্তরধার মধাস্থিত একটা স্ষদ্রাকার মর্শরধারে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, 

মণি-মুক্তা-প্রবাল ও একটা স্ুবর্ণ-পাত্র পাওয়। যায়। এতদ্বাতীত 

একটা বুদ্ধ-প্রতিমূত্তির পদস্তলে বঙ্গের পালবংশীয় রাজ। মহীপালের 
খোদিত একখানি লিপি ইহার কয়েক বৎসর পরে পাওয়। যায়। 

ধামেক স্তুপ £--ইহাই সর্বাপেক্ষা গ্রদিদ্ধ। ১৮৩৫ খু জেনারেল 

কনিমহাম সাহেবের চেষ্টায় এই স্তপ আবিষ্কৃত হয়। ধামেক শবের 

'অর্থ লইয়া! অনেক বাদান্থবা হইয়া গিয়াছে । 'অবশেষে কনিমহাম 

সাহেব স্থির করিয়াছেন যে, “ধামেক* অর্থে ধর্ম-দেশক। ইহার অর্থ 

লইয়া! আমর! বৃথা সময় নষ্ট করিব না। ইহা সমতল ভূমি হইতে 

১২৮ ফিট উচ্চ। ভিত্তি ইষ্টক-থচিত বহু কারুকাধ্য-শোভিত। 

অন্ত একটী স্তুপ :-_-কপিকাতার মিউজিয়মে সারনাথ-স্ত,পের 

মধ্য হইতে আবিষ্কৃত এক মন্কিরাংশ রক্ষিত হইয়াছে, জেনারেল কনিমহাম 

কর্তৃক আবিষ্কৃত আর একটা স্তুপের মধ্যে উক্ত মন্দির পাওয়! বায়। 
ইহ। কারুকার্যা-শোভিত। ইহার ছুই পাঁশে ছুইটী গৃহ আছে। 

চৌথগ্ডি স্ত,প £-__ধামেক হইতে ২৫*০ কিট দক্ষিণে চৌপ্ডি- 
নামক আর একটা স্তংপের ধ্বংসাবশেষ জেঃ কনিমহাম কর্তৃক আবিষ্কৃত 
হয়। ইহার উপরে একটী বুরুজ ছিল। এই বুরুজের উপরিস্থ একথণ্ড 

শিলা-লিপি পাঠে জান! যায় যে, পাতশাহ হুমাধুন কর্তৃক এই স্থান 

পরিদর্শন কালে এই বুরুত্র নিশ্মিত হয়। 

১৯০৪ খৃঃ ইঞ্জিনয়ার ওরেয়েন্টল সাহেৰ গভর্ণমেণ্টের বায়ে সারনাথ 

পুনঃরায় খনন করাইগা ছিলেন। এই খনন কালে তথা হইতে অনেক 
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গুলি দ্রবা পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে প্রাণ্ড জিনিষের একটা তালিক। 
দেওয়! গেল। 

১।. একটা মন্দিরের ভিত্তি। 
২। মহারাজ কনিষ্ষের সময়কার একটা বোধি-সত্ব মৃষ্তি। 
৩। প্রস্তর ছত্র ও স্তস্তগাত্রোতৎকীর্ণ লিপি। 

৪। মহারাজ অশোকের খোদিত শ্তম্ত-ফলকের ভগ্নাংশ । 

৫। একটী বৃহৎ সঙ্বরামের ভিত্তি। 
৬। রাজ! অশ্বঘোষের একখানি খোদ্দিত লিপি। 

৭। বহু হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেৰীর মুস্তি। 
মন্দিরের ভিত্তি :_পূর্ব-কথিত জগৎসিংহের স্তপের ২৯* ফিট? 

উত্তরে এই মান্দরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহ দৈর্ঘ্যে ও গ্রন্থে 
৯৪ ফিট। তিনটি সোপান আরোহণ কগ্িলে, মন্দিরের পূর্বরণিকের 
দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। এই দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপ- 
স্থিত হওয়া যায়। প্রাঙ্গণটা দৈর্ধো ৩৯ ফিট ও প্রস্থে ২৩ ফিট। 

প্রধান দ্বার ভিন্ন মন্দিরের আরও তিনটী দ্বার আছে। মন্দিরের 

অধিকাংশই ইষ্টক-নিশ্দিত। স্থানে স্থানে কারুকার্যাও আছে। মন্দিরের 

পূর্বদিকে একটা মস্তক-বিহীন মুদ্রাবস্থিত বুদ্ধমুর্ী মন্দিরের শোভা" 
বর্ধন করিতেছে । এই মন্দিরের পাদদেশে উৎকীর্ণলিপি হইতে অবগত 

হওয়| যায় যে, এই মূর্তি স্থবির বন্ধুগুণ্ডের দান। 

বোধি-সত্ব মুর্তি :_-একটা ধ্রংসাবশেষের সন্লিকটে একটা বোধি- 

সত্তবের মূর্তি বাহির হইয়াছে। স্তস্তগাত্রে ষে খোদ্দিত লিপি আছে, 

এখনও তাহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই। ৬ষ্ঠ পংক্তি হইতে এই 
লিপি ন্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে । যতদুর পাঠোস্ধার হইয়াছে, তাহাতে 
জান। যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসর হেমস্তের তৃতীয় মাসের 

স্বাবিংশ দিবসে ভিক্ষু পুষাবুদ্ধি ও তাহার সঙ্গী তিক্ষুবল কর্তৃক ভ্রিপটক 
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দ্বারা বোধি-সত্ব মুর্তি, ছত্র ও ষষ্টি ব্রৈপিউক বুদ্ধ মিত্র ও ক্ষত্রপ বনম্পর ও 

থর পল্লনের সাহায্যে বারাণ্সীতে বুদ্ধের চংক্রমণ (সংক্রমণ ?) স্থানে 

স্থাপিত হয়। | 

অশোক-স্তস্ত £__মন্দিরের পশ্চিম দ্বারের সম্মুথে দশ হস্ত পশ্চিমে 

মহারাজ অশোকের লিপিধুক্ত একটি খোদ্দিত স্তস্ত বাহির হইয়াছে। 

এই স্তপ্ত দশ ফিট গভীর একটী গর্ভের মধ্যে অবস্থিত। খোদিত লিপির 

প্রথম তিন পংক্তি নষ্ট হইয়! গিয়াছে । ইহা অনুশাসন মাত্র। ইহাতে 

উল্লেখযোগ্য কোন কথাই নাই। 

সঙ্ঘরামের ভিত্তি £__মন্দিরের উত্তরে একটা বৃহৎ সঙ্বরামের ভিত্তি 

আবিষ্কৃত হইয়াছে । ইহার মধ্যে একটী গৃহ ছিল--এই স্থলে রাজা 

অশ্বঘোষের নামাঙ্কিত একটী প্রস্তর-ফলকের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে । 

দেব দেবীর মূর্তি :--আবিফুত হিন্দু দেবদেবীর মুর্তির মধ্যে বিষ্ণ, 

গণেশ ও হর-পার্বতীর মূর্িই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

প্রায় ছুই বর্গমাইল স্থান সারনাথ নামে পরিচিত। চৈন পরি- 

ব্রাজক যেস্তভাদি ও সরোবরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 

চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হুইয়! গিয়াছে । সারনাথ এক্ষণে মুগগণের আবাস 

ভূমি মেই পবিত্র বিহার-ক্ষেত্র এক্ষণে কাশীরাজের মৃগর়াভূমিরপে 
বাবহত হয়। 

শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, 
বৈগ্তবাটী যুবক-সমিতি। 



প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র । 
( পৃর্বপ্রকাশিতের পর ) 

স্থপ্রাচীন বৈদিক কালে ভারতবরষীয় আর্ধাসমাজে রাজতন্ত্র কিরূপ 

ছিল, তাহার আভান পাঠকবর্গকে পুর্ব প্রাপ্তাবে প্রদত্ত হইয়াছে। 

পাঁঠক দেখিয়াছেন, গ্রীকদূত মেগান্থিনীস প্রাচীন ভারতে যে প্রজাতন্ত্র 
মূলক রাজ্যপদ্ধতি থাকার কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহ! নিতান্ত 

কিংবদস্তীমূলক নহে। অথর্ববেদে স্পষ্টা্ষরেই রাজার নির্বাচনের কথা, 

তাহার তিনটি সভার কথা, রাজকাধ্যে প্রকুতিপুর্জের মতানুদরণের কথা 

বিবৃত হইয়াছে, তাহ! আমর! দেখিয়াছি । এমন কি--ণরাজ্জার 'প্রতি- 

পক্ষেরাও তাহাকে নির্বাচন করুন--এই প্রার্থনাস্ব সে কালেও নির্বাচনে 

দলাদলি থাকার প্রমাণ পাইয়াছি। তাই অথর্ববেদের অনুবাদক 

গ্রিফিধ সাহেবও শ্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সেকালে রাজা 

প্রকৃতিপুরঞ্জের দ্বার। নির্বাচিত হইতেন। এই নির্কাচন যে, অসভ্য- 

সমাজের নেতৃনির্বাচনের অনুরূপ ছিল না, তাহ! জনশক্তির “উৎক্রমণ””- 

বিষয়ক মন্ত্রণাবলীর প্রতি মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা ষায়। এই 

কারণে আমরা সে কালের সমিতি, সভা ও মন্ত্রণাসভার কার্য প্রণালীকে 

ব্হ পরিমাণে বর্তমান পালণামেন্ট সভার অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে 

সাহসী হইয়াছি। 

শুদ্ধ অধর্ববেদে নহে, খণ্েদেও ষে প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বার। বাজার নির্বা- 

চনের কথ! আছে, তাহার আভাস গ্রিফিথ সাহেবের খধথেদান্বাদের 

একটি পাঁদটাক1 উদ্ধৃত করিয়া গতবারেই পাঠকবর্গকে দেখান হইয়াছে। 
সে বিষয়ের সবিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে আমরা, অথর্ব্ব- 

বেদের আর কয়েকটি প্রমাণ পাঠকবর্গের গোচর করিব। যথ|-- 
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ত্বাং বিশে বুণতাং রাজ্যায় 

মিমাঃ প্রন্গিশঃং পঞ্চদেবীহ | 

বন্মন্ রাষ্ট্ন্ত ককুদি শয়ন্ব 
ততে। ন উগ্রে। বিভল্য বস্থনি ॥ ৩1৪1২ 

তোমাকে রাজ্যের (রাজকাধ্য পরিচালনের ) জন্ত প্রজার! নির্বাচন 

করুক। এই পঞ্চ প্রদেশের লোকেই তোমাকে কামন। করুক । 

রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ অংশকে (সিংহাসনকে তুমি আশ্রয় কর। তৎপরে প্রককৃতি- 

পুঞ্জের মধো তুমি ধনবিভাগ করিয়া দাও । 

. গ্রুবে। অচ্যুতঃ প্রমুন্নাহি শক্রুন, 

শত্রয়তো অধরান, পাদয়ত্ব। 

সর্ব দিশঃ সংমনসহ সধ্াচীঃ 

ধ্রবায় তে সমিতিঃ কল্প তামিহ ॥ ৬।৮৮ 

হে রাজ। তুমি অচল হও; পদচ্যুত হইও ন1। শক্রর সংহার কর, 

যাহার! শক্রবৎ আচরণ করে তাহাপিগকে পদানত কর। সকল দেশের 

লোক এঁকমত্যের সহিত সম্মিপিতভাবে কার্ধ্য করুক, এবং এই সমিতি 

তোমার শক্তি অক্ষু্জ রাখবার জন্য কল্পিত (কাধ্যকরী )হউক। এই 

মন্ত্রের শেষাঃশে বিবৃত-- 

“ঞ্বায় তে সমি'তঃ কল্পতামিহ।” 

কথাগুলির প্রতি সকলেরই সবিশেষ মনোষেগ প্রার্থনীয়। এখানে 

সমিতির (01)6 10260106০01 01) [9501১1৩ 01 0) 01561060100) 

সহিত রাজার স্থাফিত্বের সম্ব্ধ কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে, ইহ। বলাই 

বাহুল্য । পূর্ব গ্রস্তাবে উল্লিখিত “রাজকৃৎ ও গরাজকর্তা” প্রসৃতি 

পদেরও বিশেষত্ব এক্ষেত্রে স্মরণ করিবার যোগা । 

নির্বাচিত রাজ! লোকমতানুসারী হইয়! রাজকাধ্য নির্বাহ করিলে 
সভা, সমিতি, সেন! ও নুর! (শ্রশ্ব্য্য ) তাহার অন্থগত হ্য়ঃ একথার 



প্রাচীন ভারতে রাজতন্ত্র। ৩১৩ 

উল্লেখ পুর্বে পাইয়াছিলাম, এক্ষণে জেলা-সমিতির সত রাজার স্থায়ি' 

ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও পাঁওয়। গেল। অতঃপর আর একটি 

বৈদিক উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করুন। যথেচ্ছাচার রাজার সম্থককে 

বল! হইয়াছে--- 

ন বর্ষং মৈত্রাবরণং ব্রহ্গজ।মভি বর্ষতি। 

নাহস্রৈ সমিতিঃ কল্পতে 

ন মিত্রং নয়তে বশং1 61১৯ 

অর্থাৎ যথেচ্ছাচার রাজার মিত্র ও বরুণদেব যথাসময়ে বৃষ্টিদান করেন 

না) সমিতি--তাহাকে যোগ্য বলিয়া! মনে করে না) মিত্রগণ তাহার 

বশাভৃত হয় ন। পাঠক দেখিবেন যে প্রজারঞ্ীক রাজার সম্বন্ধে যেমন 

বল! হইয়াছে যে, - | 

“ঞুবায় তে সমিতিঃ কল্পতামিহ |৮ 

এক্ষণে সেইরূপ যথেচ্ছাচার রাজ।র সম্বন্ধে বল। হইল যে,__ 

“নাহন্মৈ সমিতিঃ কল্পতে।% 

তাই সেকালের রাজাকে করযোড়ে প্রার্থনা করিতে হইত যে,_- 

“সভা লভাং মে পাহি যে চ সভ্যাঃ সভাসদাঃ” ১৯।৫৫ 
হে সভ্য সভাসদ্গণ ! আপনারা আমার সভাটিকে রক্ষা করুন। 

এবং প্রতিজ্ঞ! করিতে হইত যে-_ 

“চার বদামি পিতরঃ সঙ্গতেষু ॥” ৭1১৭ 

হে পিতৃস্থানীয় সভাপদ্গণ, সভাঁমধো আমি চারু বাঁক্যই বলিব। 

এক্ষণে এই প্রজা-সভার় রাজা কিরূপ ভাবে প্রবেশ করিতেন, তাহার 

পরিচয় খাথেদ হইতে উদ্ভূত করিতেছি ,_- 
পরিসম্মেব পশুমস্তি 

রাজানঃ সতাঃ সমিতীরিয়ানাঃ ৯৯২1৬ 

হোঁত| যেরূপ পণুযুক্ত বজ্ঞগৃছে গমন করেন, সত্যক!ম রাজা নেইরূপ 
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সমিতিতে গমন করেন।-_ইগাতে 'বুঝিল।ম, হোতাকে যেরূপ পৃত ও 

সমাহিত চিত্তে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিতে হইত, রাজাকেও সেইবূপ পবিব্র 

ও সমাহিত চিত্তে সমিতিতে বা সভাগুহে প্রবেশ করিতে হইত। এই 

সকল সভাসমিতি সেকালের লোকের কিরূপ শ্রদ্ধার বিষয় ছিল, তাহ! 

যভুর্ববেদের-_ 

“নিমঃ সভাভাঃ সভাপতিভ্যশ্চ নমঃ ॥ ১৬1২৪ 

গ্রভৃতি উক্তি হইতে বুবিতে পার! যাঁয়। স্ভ। দ্বারা সে কালে 

জনসাধারণের মঙ্গল সাধিত জইত বলিয়া__ 

“ধশ্মায় সভাচরং” যজুর্বেদ ৩০ ৬ 

অর্থাৎ ধন্দার্থে সভাগমনকাপীরও প্রতি সম্মান প্রকাশের ব্যবস্থা 

ছিল। আবার সভার নিয়ম লঙ্ঘন করা গুরুতর দে।ষ বলিয়াও সে 

কালে বিবেচিত হইতে দেখ যায়__ 

যদ্ গ্রামে ষদরণো যত্মভায়াং যদিজ্িয়ে। 

যৎ্শূত্রে যদার্যে যদেনঃ চকুমাঃ বয়ং 

যদেকস্তাঁধিধন্রণি তন্তাবয়জনমসি ॥ যু ২০৯১৭ 
পঅর্থাৎ গ্রাম, অরণা, সভা, ইন্দ্রিয়, শূদ্র, আধ্য প্রভৃতিদিগের সম্বন্ধে 

আমর! যে সকল অপরাধ করিয়াছি, তৎসমূহের নিষ্কৃতির জন্য এই 

যন করিতেছি ৮ এই মন্ত্রপাঠে অনুমিত হয় ফে,(১) গ্রাম্য 

ব্যবস্থার নিয়ম, (২) বনবিভাগের নিয়ম, (৩) সভাবিষয়ক নিয়ম, (৪) 

ইন্দ্রিয়বিষয়ক (নৈতিক নিয়ম, (৫) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রয়, বৈশ্বী ও শুদ্র্দিগের 

সম্বদ্ধে প্রতিঠিত নিয়ম প্রভৃতির য্দি কাহারও দ্বার! ব্যভিঠার ঘটিত, 

তাহ! হইলে তজ্জন্ত তাহাকে তিরস্কৃত ও যজ্ঞকালে প্রায়শ্চিত্ত ভাগ 

হইতে হইত। অধর্ববেদে যে ““অন্মভূমির স্ব” আছে, তাহাতেও 

দুষ্ট হয় যে, | 



প্রাচীন ভায়তে রাজতন্ত্র। ৩১৫ 

যে গ্রামাঃ যদরণ্যং যাঃ সভা অধিতৃম্যাং | 

যে সংগ্রমাং সমিতয়ঃ তে চারু ব্দামি তে ॥। ১২1১৬ 

অর্থাৎ গ্রাম, অরণ্য, সভা, সংগ্রাম, সমিতি প্রভৃতি পৃথিবীতে যাহা 

কিছু আছে, সর্বত্র (হে জন্মভূমি! ) তোমার সম্বন্ধে চার (হিতকর) 

বাকা বলিব। এই মন্ত্রের সহিত পৃর্ববোদত যজুর্ব্েধীয় মন্ত্রের একবাক্যতা 

পূর্বক আলোচন। করিলে সে কালের খধিগণের রাজ্যব্যব্থ। বিষয়ে ধারণ! 

কিরূপ ছিল, বুদ্ধিমান্ বাক মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন । 

প্রাচীন বৈদিক যুগেও এ দেশে সভাসমিতির কিরূপ বাহুল্য ও 

সম্মান ছিল,তাহার আভাস পুর্োক্ত মন্ত্রনিচয়ে পাঠক অবশ্ত লাভ করিয়া- 

ছেন। খক্ যজু--উভয় বেদেই নিয়লিখিত মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয় যথা )-- 

সোমে! ধেনুং সোমে। অর্বস্তং অশ্বং 

 সোমো বীরং কর্মণাং দদাতি। 
অর্থাৎ সোম তাহার ভক্তকে গো ও দ্রুতগামী অশ্ব দান করেন) 

তিনি যজমানকে বীর, কর্মঠ, সভায় খ্যাতি লাভের যোগা, বিদ্বংসমাজে 

পুজ্য ও পিতার যশোবৃদ্ধিকর পুত্র দান করেন। (পাঠক এই স্থলে 

একবার বর্তমান কালের পিতার কামনার সহিত প্রাচীন কালের পিতার 

আকাঙ্ক্ষার তুলনা করিয়! দেখুন। ) সেকালের খষিগণ অন্তান্ত বিষয়ের 

সহিত সভায় খ্যাতি লান্তের যোগ্য পুত্র কামন! করিতেন, ইহাই এ 

স্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার যোগ্য। বৈদিক আর একটি প্রার্থনা 

শ্রবণ করুন--. | 

সমালো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী 

সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাং ॥ 

( খথেদ ১১৯১৩ ও অথর্ব ৬৬৪ 

ইঞাদিগের মন্ত্রণা বা গুপ্ত পরামর্শ যেন সমান ( একবিধ ) হয়, 

ইহাদিগের সমানী সমিতি হউক, মন সমান বা একবিধ হউক, ইহার! 
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সহচিত্ব ছউক। এস্থলে “সমানী সমিতি” বলিতে কি বুঝাইতেছে? 

সমিতিতে কাহারও যেন মতভেদ ন! ঘটে, ইহা কি খ্ষির প্রার্থনা? 

অথব ““সমানী সভা+” অর্থে 'সার্বজনিক সভা” ? যে সভায় সকলের 

গমন করিবার অধিকার আছে, তাহাকেই কি এস্থলে “সমানী-সভাঃ” 

বল! হইতেছে ? 

এ দেশে পঞ্চায়ৎ পদ্ধতি 'মতি প্রাচীন । পঞ্চায়তে বা পঞ্চজনের 

সভায় ত প্রায় সকল জাতীয় বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ লোকেরই সমাবেশ হইয়া 

থাকে, দেখা যায় । উত্তর-ভারতে পঞ্চায়েৎ বলিলে সামাজিক সভা 
বুঝায়। সামাজিক-সভীয় সঙ্গাজন্থ সকলেরই স্থ'ন থাকে । উক্ত বৈদিক 

মন্ত্রেকি এইরূপ সভাকে “সমানী সভা” বল। হইয়াছে? কে আর এখন 

আমাদিগকে উক্ত বৈদিক মন্ত্রের গুঢ়ার্থ বুঝাইয়। দিবে? 
তবে পঞ্চায়ৎ কথাটি বৈদিক গন্ধযুত্ত বালয়! আমাদের মনে হয়। 

ক।রণ বৈদিক সাহিত্যে পঞ্চজন, পঞ্চমানব, পঞ্চ ক্ষিতি, পঞ্চ কৃষ্টি প্রভৃতি 

পদের ভূরি ভূরি প্রয়োগ দেখ! যায় । ভাষ্যকারের। এ সকল পনের অর্থ 

“নিষাদপঞ্চমাশ্ত্বারো বর্ণ 2, বলিয়। [নর্দেশ করিয়াছেন ॥ ফলতঃ, 

ব্রঙ্ষণ, ক্ষত্রয়, ₹বশ্ত ও নিষাদ এই পঞ্চ জাতিতে সেকালের আর্ধসমাজ 

বিভক্ত ছিল। নিষাদদিগেরও সেকাগে বৈদিক যাগধজ্ঞ করিবার অধিকার 

ছিল। এই কারণে "'পঞ্চজন” বলিলে গ্রাচীন আর্যসমাজের পঞ্চবর্ণকে 

বুঝাইত। এই পঞ্চ বর্ণের বহিভূ্তি লোকের! দাস ও অনার্ধ্য প্রভৃতি 
নামে অভিহিত হইত । এহ পঞ্চলন শব্ধের সহিত “পঞ্চায়ত”” পদের 

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দৃ্ট হইতেছে । তাই মনে হয় যে, পঞ্চজনের আয়তন বা 

অধিষ্ঠান ক্ষেত্র বুঝাইবার জন্ত “পঞ্চার়ত”” পদের স্ষ্টি হইয়া থাকিবে। এ 

অনুমান যদি অদঙ্গত ন1 হয়, তাহ। হইলে প্রাচীন কালের “সমানী 

সমিতি”তে পঞ্চবর্ণের আর্যেরই সমান প্রবেশাধিকার ছিল বলিয়! পিদ্ধাস্ত 

কর! কি অনঙ্গত হইবে? 
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বৈদিক কালের রাঁজার রাজ-নির্বাচনের ও সভা-সমিতির কিঞ্চিং 

পরিচয় পাঠকেরা প্রাপ্ত হইলেন। এখন রাজসভার একটু পরিচয় গ্রহণ 
করুন £__- 

রাজানাবনভিদ্রহা! ধরবে মদাসি উত্তমে 

সহস্র স্থণ আসাথে ॥ খ ২1৪।১ 

এই খণ্থেদীয় মন্ত্রে রাজলভার তিনটি বিশেষণ দুষ্ট হইতেছে । (১) 

কব, (২) উত্তম, (৩) সহমন্তম্তবিশিষ্ট। ধে বেদে সহ স্তস্তবিশিষ্ট 

উত্তম রাজনভার উল্লেখ পাওয়! যায়, ৫েই বেদকে আজকাল অনেকে 

“কৃষকের গীতি” বা “আধ্যদিগের আদি অসভ্যাবস্থার গীতি” বলিয়। 

মনে করেন, ইহা অপেক্ষা শোচনীয় আর কি হইতে পারে? 

প্রীসখারাম গণেশ দ্েউস্কর। 

প্রাচীন মূলতান। 
মূলতান ভারতের একটা প্রাচীন নগর। পূর্বকালে ইহা পাঞ্জাবের 

নদীচতু্টয়ের জলদ্বার| পরিপ্লাবিত হইত) তখন সম্পদে ও সৌভাগ্য 
মূলতান ভারতে শ্রেষ্ঠতম নগর বলিয়া! বিবেচিত হইত। প্অলন্দি” 
নামক মুসলমান এ্রতিহাসিকের বর্ণনা অনুসারে জান! যায় যে, খুঃ ১*ম 

শতাব্দে এক মুলতান রাঁঞ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাম ছিল। তখন 

মূলতান শল্ত-সম্তারে জগতে অতুলনীয় ছিল। মুলতানের সে সৌভাগ্যের 
দিন অতীতে মিশাইর! গিয়াছে, সে জন্ত আর বড় কেহ মূলতানের অতীত 

ইতিহাসের জীর্দ পৃষ্ঠা খুপিয়! দেখে ন1। 

আর্য।জাতির পবিত্র প্রাচীন বাসভূমি শতক্রনদীর উপকূলবর্তী ভূভাগ 
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হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ দূরে, ইতিহাপ-বিশ্রুত মূলতান নগরী প্রতিষ্ঠিত। 

ইহার উত্তরে ঝগ, পুর্ব্বে মণ্টগোমারী, দক্ষিণে বহালপুর রাজ্য ও পশ্চিমে 

ম্গঃফরগড় অবস্থিত। ধ্বংসস্তপসমাকীর্ণ এই পার্বতীয় অধিত্যকা পূর্ণ 
ভূভাগকে শত শত শতাব্দীর শ্রীতিহাসিক তত্ব প্রাচীনত্বের আবরণে 

বেষ্টিত করিয়া অতি সন্তর্পণে চিরবিস্থৃতির হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া 

আসিতেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমর! পুরাতন গ্রন্থসমূহ হইতে সুলতানের 

প্রাচীনত্ব গ্রতিপাদিত করিয়া! ইহার প্রাচীন ইতিহাপ লিপিবদ্ধ করিতে 

চেষ্ট। করিব। 

প্রাচীনকালে এতিহাপিক মূলতাননগরী একটী দ্বীপের উপর 

অবস্থিত ছিল।. কিন্তু হঠাৎ বিশপা নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়াতে, 

এখন মুলতান হইতে উক্ত নদী প্রায় ১৭ ক্রোশ দুর দিয়! প্রবাহিত।। 

ইহাতে ইহার সরৃদ্ধ হ্রাস পাইয়াছে। কতদিন পূর্ববে বিশপার গতি 
পরিবন্তিত হইয়াছে, তাহা! বল! সহজ নয়, তবে যে সময় বিশ্ববিজমী 

আলেকজন্দর ভারতে উপনীত হন, সে সময় মূলতান জলবেষটিত 

উক্ত ্বীপেগ উপর অবস্থিত ছিল। তাহার বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া 

যায় যে, নগরসহ হুর্গ আক্রমণ করিবার জন্ঠ তাহাকে নৌক। চড়িয়। 

বিশপার জলরাশি মথিত কগিতে হইয়াছিল। 

মূলতান নগরের প্রাচীন নাম কশ্তপপুূর। প্রবাদ এই যে, আপধ্দিত্য 

ও দৈত্যগণের পিতা মহর্ষি কশ্ঠপের নামানুসারে এই নগরের নাম-করণ 

হয়। প্রাচীনকালে মূলতান হৃর্ষেপাসনার জন্য সমুবায় ভারতে গুাসিদ্ধ 

ছিল। তীর্ঘধাত্রী বহুদুর দেশ মইতে মুলতানে আগমন করিয়া “মিত্রের, 
উপাসনা! করতঃ ধন্ত হইত। এই হৃর্ষ্যোপাসনার প্রচার লক্ষ্য করি॥! 

যুরোগীয় পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, হৃর্যোপানক 

আর্ধাগণের সময়ে মুলতানের অস্তিত্ব বিস্তমান ছিল এবং তাহাদিগের 

দ্বারাই মুলতানে হুর্ষ্যোপাসন! প্রচলিত হয়। কথিত আছে যে, কৃষ্ণের 
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পুত্র মূলতানে বুর্ষ্যোপাসনার স্ষ্টি করেন। মুলতানের সৃর্য)মন্দির 

তাহার চেষ্টায় নির্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের নাম আগ্ঘশ্থান। 

ইহার মধ্যে নুবর্ণনির্মিত এক স্থ্য্যমুত্তি; যে দেব-দর্শন আকাজ্কায় 

দুরাগত মোক্ষকামী বহু শতাব্দী ধারয়, ভারতের বহুস্থান হইতে মূলতানে 

উপস্থিত হইয়াছে; ইহাই সেই ইতিহাসবিশ্রুত দেবমুত্তি। পুরাণের 
মতে ইহ! দ্বাপরের ঘটনা । সুতরাং মুলতান যে প্রাচীন নগর সে বিষয়ে 

ংশয় নাই। 

মূলতানের এ প্রাচীনত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও অভাব নাই। হিকা- 
টিয়োস্ হিরোদোতস্ টলেমী প্রভৃতি গ্রীক ভৌগোলিকগণের বিবরণ 
হইতেও মুলতানের প্রাচীনত্ব প্রম।ণিত হয়। পুর্ববেই বল! হইয়াছে, 

মূলতান নাম আধুনিক । সুতরাং উক্ত ভৌগোলিকগণের গ্রন্থে কোথাও 

মূলতান নামের উল্লেখ নাই। ইহার! সকলেই ইহাকে কাম্পিরিয়া, 

কম্পিরিয়াই প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে 

কশ্যপপুর ব্যতীত “হংসপুর»” ভাগপুর প্রভৃতি আরও কতিপয় নামের 

উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এথানে ম্বভাবত: এই প্রশ্ন হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে, 

তবে কশ্তপপুর যে, মুলতানের পুরাতন নাম, তদ্িষয়ে প্রমাণ কি? যে 

কারণে পরবর্তী এ্তিহাসিকগণ কশ্রুপপুর মুলতানের পুরাতন নাম 
বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন তাহ! নিয়ে দেওয়া গেল। 

টলেমী যে কশ্ঠপপুরকেই কাম্পিরা নামে অভিছিত করিয়াছেন, 

তাহার বর্ণনাপাঠে লে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। তিনি বলেন 

যে উক্ত নগর রুভিস (রাভি) ও সন্দবাগের (চন্দ্রভাগ! ) সঙ্গ মক্ষেত্রে 

অবস্থিত। ১৩১৮ খুঃ পর্য্স্ত উক্ত নদী মুলতানের পাদদেশ ধৌত 

করিয়া যে প্রবাহিত হইত, তাহ! তাইমুরের ভারত আক্রমণের বিবরণ 

হইতে অবগত হওয়া বায়। এই নগর টলেমির সমর কাশ্মীর হইতে 

মথুরাপুরী পথ্যস্ত বিস্তীর্ণ ছিল। শব্খগত সাদৃশ্ত ও টমেলির ভৌগোলিক 
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বিবরণ অনুসারে প্রত্বতত্ববিদি কানিংহাম সাহেব ইহাকে নিঃসঙ্কোচে 
কশ্তুপপুর বলিয় শ্বীকার করিয়াছেন। 

ফুলতান শবের উৎপত্তি লইয়া! এতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট 

হয়। ডাঃ কানিংহাম মুল সাম্বপুর হইতে মূলতান নামের উতপাত্ত 

 হইয়।ছে বলিয়। অনুমান করেন, আবার ডাঃ অর্পাট প্রভৃতি ধ্ীতিহাপিক- 
গণ মল্লিজাতির বাসভূমি অর্থাৎ মল্লস্থান হইতে মূলতান শব্ষের অনুবৃত্তি 

বলিয়! বিশ্বাস করেন। অপরুস্ধ অনেকের বিশ্বাস ষে মৃলস্থানপুর হইতেই 

মূলতানশব্দের উৎপত্তি। চেন পরিব্রাজক হয়েন সাং কাচ, বেলুচিস্থান, 

হাইদ্রাবাদ প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিদর্শন করিয়া ৬৪১ শ্রীঃ অব্দে মূলতানে 

উপনীত হন। তাহার বিবর« হইতে অবগত হওয়। যায় যে, রাজ! কচ 

তখন মুলতানের পিংহাসনে উপবিষ্ট। তিনি প্রাচীন রাজবংশের উচ্ছেদ 

সাধন করিয়া মুপতানের শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর 

চন্দ্র মূলতানের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি বৌদ্বধর্ম[বলম্বী 

নরপতি। চৈন পরিব্রাজকের বিবরণে ইহাও অবগত হওয়! যায় যে, 

আম।দিগের আলোচ্য মুলতান সে সময় ঘমূলস্থানপুর নামেই বিখাত 
ছিল। যে কারণে মুলস্থানপুর মুলতান নামেরই অনুক্কতি বলিয়! আম।- 

দ্রিগের বিশ্বাস তাহার কারণ এই। 

চৈন পরিব্রাজক মুলস্থানের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন, 

তাহাতে মূলতানের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্্ধ্যমুর্তির উল্লেখ আছে। এই মৃত 

রত্বালঙ্কারে বিভূষিত হুইয়। মন্দির মধ্যে অবস্থান করিত এবং ভারতের 

বিভিন্ন নরপতিগণও উক্ত দেবদর্শনমানসে নুদুর প্রদেশ সমূহ হইতে 
তথায় উপনীত হুইতেন। এই স্থধ্যমৃত্তির বিষন্ন পাঁঠ করিয়! মৃলস্থানপুর 
যে কশ্ঠপপুর বা মূলতানেরই নামান্তর মাত্র তদ্বিষয়ে সনোহ থাকে ন!। 

এই স্থানে একটা কথার উল্লেখ কর! গ্রয়োজন। আরবীয়গণ মূল- 
তানকে “্ফারজ* নামে অভিহিত করিত। ফারজ অর্থে শ্বর্ণগৃহ। 
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মুলতানে ব্বর্ণপ্রতিমৃত্তি ব্যতীত সু্যদেবের মন্দিরে যে অনির্বচনীয় ধনরত্ব 
সঞ্চিত ছিল, তাহারই ফলে অর্থলোলুপ বিদেশিগণ মুপতানকে এই 

কৌতুকগ্র আথায় বিভূষিত করিয়াছিল। ৃ্ 

৬৬৪ খৃঃ থলিফ! আবু বেকরের রাগ্ত্বকালে সর্বপ্রথমে মুপতানরাজ্য 

আরবগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। মহালিব নামক জনৈক আরবসেনাপতি 

আপনার অধীনস্থ এক ক্ষুদ্র দল সঙ্গে শইয়াও বৃহুতী আরববাহিনীকে 

পশ্চাতে ফেলিয়া ঝড়ের স্টায় মল্র্দগের রাজধানীর উপর আসয়! 

পড়েন। মল্লগণ এই আকন্মিক আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত ছিল ন!। 

তাহারা ছত্রভঙ্গ হুইয়। পড়াতে আরবগণের জয় হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের 

পর আরবগণ দেশ অধিকার করিয়া! আপনাদিগের শাসনতম্্ প্রতিষ্ঠিত 

কৰিবার কোন চেষ্টা না করাতে, আবার পূর্ববশান্তি ফিরিয়। আসে 

এবং কালে আরব আরুমণ ঠাকুরমার অতিরঞ্জিত কাথিনীমাত্রে পরিণত 

১ইয়া পড়ে। তার পর ব্হু দিবস আর কোন উতপাতের চিহ্ন 

সচিত হয় নাই। 

মুসপমান জাতির অভ্যুত্থানের কিছু পরেই সিন্ধু রাঞ্জের সহিত 

মুলতান রাজ্যও মহম্মদ বিনকাশিম কর্তৃক “খলিফা” সাম্রাজ্য ভূক্ত হয়। 
কাচনাম! গ্রস্থে মহণ্মদের মুলতান আক্রমণের বিস্তৃত ইতিহাস [ণখিত 

আছে। এই স্থানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অর্থলোলুপ 

শারবগণের দৃষ্টি মুলতানের ধন সম্পর্দের উপর পড়িবা মাত্র, তাহাদিগের 

লাললা শত গুণে বদ্ধিত হুইয়। উঠে। ফলে মুলতানবাপীকে পরাস্ত 

করিয়। ধন রত্ব হস্তগত করিবার জন্ত, মুসলমানগণ উদ্যন্ত হুইয়! উঠে। 

মহন্মদ্দ কাশিম মুলতান জয়ের জন্ঠ প্রেরিত হন। এই গ্রন্থে মহম্মদ 

কাশিমের আক্রমণ-প্রদঙ্গে কাচনামার লেখক আলোচ্য স্থানটাকে সিব্া 

মুলতান নামে অভিহিত করিয়্াছেন। ইতঃপুর্বে আর কোথাও 

মুলভান নামের উল্লেখ দেখ! যার না। সে যাহা! হউক, মুসলমানগণ 

২১ (ষষ্ট বর্ষ) 



বাস শশী 

৩২২ এতিহাসিক চিত্র। 

সুর্য মন্দির লুগন করিয়। দেবতার অবমাননা করিবে, জানিতে পারিয়। 

মুলতানবামিগণ নিশ্চিন্ত রহিলেন না। উভয় পক্ষের আয়োজন শেখ 

হইলে, হিন্দু মুনলমানগণ সুলতানের প্রশস্ত প্রান্তরে ধূসর আকাশের 

নিয়ে আসিয়। দঈাড়াইল। হিন্দু মুসলমানের রক্তে নদী বহিয়াছিগ 

| (1২1৮615 01 01০০৫ 10১6৭ ০1) 1১০1) 51065 ) ভীষণ যুদ্ধের পর, 

বিজয়লঙ্্ী মুনলমানগণেরই কে জয়-মালা পরাইয়া দেন। কথিত 
আছে যে, এই যুদ্ধে 'প্রান় ছয় হাজার ব্রাহ্মণ পুরোহিত কৃতদাসরূপে 

মুলতান ভইতে খলীফের নিকট প্রেরিত হয়। 

মুনলমানেরা দেবমন্দির হইতে প্রতৃত ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার কি করিয়া এই গুপ্ত অর্থের সন্ধান পান, আব 

রেহানের বর্ণন। হইতে আমরা তাহ! অবগত হই । নিয়ে তাহার বঙ্গানুবাদ 

দেওয়। গেল। 

“যুদ্ধ শেষ হইলে, সাস্ত, রক্ষী ও সেনানায়কগপকে সঙ্গে লইয়া) 

মহম্মদ কাশিম মন্দিরের অধিরোহিণী অতিক্রম করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে 

গ্রবেশ করিপেন। এই মান্দর মধ্যে এক সুবর্ণ নির্মিত দেবমুর্তি তাহার 

নয়ন-গোচর হইল প্রতিমুত্তি উজ্জল, দুই খানি উজ্জ্বল মরকত মণি 

বসাইয়! মৃত্তির চক্ষু করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে দূর হইতে ইহাকে 

মানুষ ঝাগয়াই ভ্রম হয়। কাঁশিমও ইঞ্ঠাকে কোন জীবপ্ত মানব বলিয়া 

অনুমান করিয়াছিপেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বদ্ধ হইতে মন্তক বিচ্যুত করিবার 

জন্ত, অসিহস্তে তত্প্রতি ধাবিত হইলেন। ইহা দেখিয়া, মন্দিরের 

ব্রাহ্মণগণ ভূতলে আছাড় থাইয়! পড়িল, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল 
“বীরেন্দ্র, এই মুর্তি মুলতানের দেবসুত্তি। আপনি ইহা নষ্ট করিবেন না। 
দেবতার পাদদেশে গ্রভৃত অর্থ সঞ্চিত আছে, অর্থে আপনার প্রয়োজন 

থাকিলে, আপনি তাহ! গ্রহণ করিতে পারেন। আরৰ সেনাপতি 

মুন্তি স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিলেন; মুর্তি অপনারিত হইলে 
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দেখ। গেল যে, মাটির নিয়ে একটী গৃহ রহিয়াছে । কাশিমের আদেশে 

সৈগ্কগণ সেই ভূমধ্যস্ত গৃহে গ্রবেশ করিল। তাহার! ২৩০ মণ স্বর্ণ 

৪ ৭০টা কলদপূর্ণ স্বর্ণরেণু ক্রমশ: বাঠিরে আনিয়! কাশিমের সম্ুথে 
সাজাহয়। দিপ। তিনি বিন্ময়-বিমুগ্ধ-নোত্রে তত পি দট্টি'ত করিলেন । 

ঠাশর বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া যাজকগণ বলিল “এ কলস মধাস্ত স্বর্ণরেণু 

জনে ১৩*০০ ভাজার মণ। যাত্রিগণ্র গ্দন্ত ধন বহু শহাবী 

ধ'রয়া এ গৃহে সঞ্চিত হইয়া আ'নতেছে ; আজ সৌভাগ্য বলে এই 

সঞ্চত ধন তোমার হস্তগত ।৮ 

এইই সময় হইতে মুলতান খলিফ! সমাজাতুক্ত হয়। পরে খলিফা 

বংশের অবসান হইলে, সিন্ধু প্রদেশেও মুসলমান শক্তির অধসাদ 

ঘ্ঘটে। খুঃ ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে মুলতানে একজন স্বাধীন নরপতি 

রাজত্ব করিতেন, কিন্তু চন্দ্রভাগ! ও শতদ্রঃ সঙ্গমস্থলে আরব-রাজত্ব 

অন্তু ছিল। 

আল, মানুদি নামক জনৈক বোক্দাদ্বাসীর লিখিত বিবরণ হইতে 

মুপতান সন্বত্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। তিনিখুঃ 

৯১৫ আবে সিন্ধুনদের উপকূপস্থ -গ্রদেশ সমূহ পরিদর্শন করিতে ভারতে 

টপস্থিত হন | ভারত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবুত্ত হইয়া তিনি পন্বর্ণ 

প্রান্তর, নাম দিয়া একখানি পুস্তক আন্মানিক ৯৪২ খ্ুঃ অন্দে গ্রকাশ 

করেন। এই পুস্তকে তিনি ভারতের ধ্র্থর্যোর কথা শতমুখে প্রকাশ 

করিয়াছেন। এতদ্বাতীত এই গ্রন্থ হইতে মুূলতানের তৎকালীন অবস্থা 

৪ তথায় মুদলমান ধর্মের প্রলার প্রভৃতি বু বিষয় অবগত হওয়া যায়। 

তিনি মুলহানের স্থর্যামৃত্তির প্রসঙ্গে বলেন :--বহুদূর দেশ হইতে নানা 

শ্রেণীর লোৌক এই মূত্তি দর্শন করিবার জন্ত মুলতানে উপস্থিত হয়। 

ধনরত্ু, স্তগন্ধি দ্রবা ও বহুমূলা প্রস্তরাদি তাছার সঙ্গে আনয়ন করে 

এবং সে সমুদায়.এই মূর্তির উদ্দেস্ে উৎদর্গ করিয়। গৃহে গ্রতাবৃত্ত হয়। 
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এই যাত্রিগণের প্রদত্ত ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ রাজ গ্রহণ করেন; 

এবং তাহাতেই তাহার রাজবোষ পূর্ণ হইয়। উঠে। কোন হিন্দু নরপতি 

মুলভান আক্রমণ কাঁরয়া মুসলমানগণকে উক্তত্য করিতে চেষ্টা কারণে, 

মন্দিরের দেবতাকে বাহরে আনা হয় এবং থণ্ড খণ্ড করিয়া ইহাতে 

আগ্র সংযোগ করিবার ভয় দেখাইলে* তাহার! নিরস্ত হয় ও মুলতান 

শত্র আক্রমণের হস্ত হইতে রক্ষা পায়।১», তিনি মুলতানবাপীর শাস্তি 

ও ব্রশ্বর্ধা লক্ষ্য করিয়। বার বার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার 

বর্ণনা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সে সময় আরবের 

মুদলমানগণ মুলতানে রাজত করিতেন, এবং তথায় মুসলমান ধর্মের 

বিস্তার তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই সময় কনোজ মুলশানের 

অধীন ছিল। 

৯৫১ খুঃ পিখিত একখানি পুস্তকে মু*তান-বিষক্নক অনেক তত্ব 

অবগত হওয়। যয়। ইবন্ হাকল এ পুস্তক হইতে তাহার বিখ্যাত 

গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেন। তাহার বর্ণনা হইতে অণগত হওয়! 

যায় যে, মুলতান সে সময় সুরক্ষিত ছিল। ইহার চারিদিকে প্রশস্ত 

প্রাচীর নগরকে শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষ/ করিবার পক্ষে যথেষ্ট 

বলিয়! বিবেচিত হইত। 

এইবার সংক্ষেপে চুহ্র্য/মন্দিরের বিষয় বলিব। ধর্মপ্রাণ হিন্দু 

ধন্মোদ্েশ্ে চিরদিন মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়াছে। যে সমুদায় 

অন্রভেদী দেবগৃহ ভ।রতের নান! স্থানে অবস্থিত থাকিয়া, আজিও 

বিদেশীর বিল্মক্ন উৎপাদন করিতেছে, সে সমু্ায় নিশ্মাণের জন্ত কুক্ষিগত 

দার খাত।+ লইয়! কাহাকেও অপরের দ্বারস্থ হইতে হয় নাই। 

ধনিগণ মুক্তহন্তে ধন যোগাইয়াছেন, দরিদ্র স্বেচ্ছায় শরীরপাত করিয়! 
সে বিশাল দৌধরাশি গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহার জগ্ভ এত বড় বৃহৎ 
ভারতবর্ষে কেহ কখন বিন্ময় গ্রকাশও করে নাই, কিখব। সভা করিয়! 



প্রাচীন মুলতান। ্ ৩২৫ 

(কহ কাহাকেও অভিন্ননও দেয় নাই । অতি সহল পুরাতন প্রথায় 

নিঃশবে এসব কার্যা নিষ্পন্ন হইয়াছে । কিন্তু তথাপি বলিতে হইবে 

থে, মুলতানের ক্ুর্য-মন্দির প্রকৃতই এক বৃহৎ ব্যাপার ছিল। এরূপ 

বিরাট অট্রালিক1 ভারতে অতি অল্প স্থানে বন্তমানকালে দৃট হয়। 
মমতল ভূমি হইতে মন্দিরের চূড়া ৩৯০ ফিটের অধিক হইবে। মন্দিরের 

চরিপারে পিস্তৃত প্রাঙ্ণ। প্রাঙ্গণ মধো অসধ্যত গৃহ । সেই সব গৃহে 

গন্টান্ঞ দেব-মূর্তি অবস্থিত। মন্দিরের পুজারীগণ মন্দিরমধ্যেই অবস্থান 

করিত। তহাদিগের সংখ্যা সহশ্পেন উপর হইবে । মন্দিরের ও 

গ্রাঙ্গণের পর সুদৃঢ় 'প্রাচীর প্রহরীব স্ায় সতত শক্র হইতে এই পবিত্র 

মুর্ডিকে রক্ষা করিবার জন্ত নিশ্িত ভইয়াছিপ। মন্দিরের নিকট 

নলতানের বাজার অবস্থিত ছিল। ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের উচ্চ 

কলরবে সেস্থান সর্বদ! মুখরিত থাকিত। ক্রয়-শিক্রয়ের সবার জন্ত 

ও অন্ঠান্য কারণে মন্দিরের চত্রঃপার্্বপ্ত স্থানেই কেবল যে সমধিক 

(লেকের সমাগধ তইত, তাঁঠ। নয়, কিন্তু সুলঠান সহরের মধো এই 

স্থানেই সর্দ্াপেক্ষ! অপক লোকের নাস ছিল! শ্রেণীদ্ধ দোকানপাট 

ক্রেতাগণের জন্য দিবাাণ খোলা থাকিত। ভারতের নান! স্তান হইতে 

নত (লোক মুলতানের শল্তিদন্ত পর্মিত আলঙ্কারাদ ক্রয় করিণার জন্তু 

প্রাতনিয্ত মুলতানে মাসিত। সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কার মন্দিরের নিকটস্থ 

দোকান সমূহে বিক্রয় হইত। 

দেব্দ্শনে মানুষের কলুষরাশি মপনোদিত হইয়া শুদ্র-প্রণা-জ্যোতিতে 

তাহার জীবন উদ্ভাঁসত হুইয়। উঠে, এই বিশ্বাসের বশবর্তী লক্ষ লক্ষ 

লোক শতান্দীর পর শতাব্ধীতে ভারতের প্রান্তে মুলতান অভিমুখে ধাবিত 

হইয়াছে । এইবার সেই দেবাদিদেব সুর্য দেবের কথা নলিব। 

কেমন কয়! কোন সময় হইতে ভারতে সুর্যোপাসনার স্থষ্টি হইল, 

তাহার আলোচনা করিতে যাইলে, প্রবন্ধ অনর্থক দীর্ঘ হইয়া পড়িবে ॥ 



৩২৬ এতিহ!সিক চিন্রু। 

আমাদিগের আলে।চা মুলতানের ৃর্যযমুণ্তির সম্বন্ধে ভবিষাপুরাণে যে 

উপাথান আছে, এখানে কেবঙগগ তাহারই উল্লেখ করিব। প্রবদ্ধান্তরে 

ভারতে নুর্যাপুজার প্রচার সন্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছ৷ রাঁহল। 

মূলতানে সুর্যযযুত্তি নিষ্মণ স্দ্ধে ভবিষ্যপুরাণে যে উপাখ্যান আছে, তাহা 

এই 
বিষ্ুর উরসে জান্ববতীগভে সান্ব জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আত 

রূপবান ছিলেন। “যৌবনে সানথ এতই রূপগর্বিত হইয়া পড়িয়!- 

ছিলেন যে, কাহাকেও নক্ষেপ করিতেন না। একদ| ছর্বাসা খধি দ্বার- 

কায় বেড়াইতে আসেন । তীহার দীন হীন বেশ, রুক্ষ ও কৃশমুত্তি লক্ষ) 

করিয়। সাথ মুখভঙ্গী করিয়াছিলেন ; ইহাতে ছর্ধবাসা অতিশয় কুদ্ধ হইয়া 

সাম্বকে “তোমার কুষ্ঠ হইবে? এই বলিয়া অভিসম্পাত করেন । ইহার 

কিছু দন পরে একদিন নাবদ বীণ। বাজাইতে' ঝাজাইঠে দ্বারকায় 

উপনীত ভইয়!, কথাপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকে বলেন যে আপনার মহিষীগণও 

রূপবান্ পরপুরষ দেখিয়া সহবাস আকাজ্। করেন। রমণী-চরিত্র এমনই 

অভূত। কৃষ্ণ আপনার মঠিষীগণকে অতাস্ত বিশ্বান করতেন ; সুতরাং 

তাহাদিগের সম্বন্ধে এ দোষারোপের উপর কোন আস্থা স্থাপন ন! করিয়া, 

নারদকে ইঞার প্রতাক্ষ প্রমাণ দিবার আদেশ করিলেন। সেইজন্য 

নারদ আর এক দিন দ্বারকায় আসেন। এ সময় কৃষ্ণমহিষীগণ মগ্য- 

পানে বিভোর হইয়। রৈবতক শেখরে জলক্রীড়। করিতেছিলেন। এমন 
সময় সাম্ধকে লইয়া! নারদ তথায় উপস্থিত হইলেন! কন্র্গপসম সাম্বকে 

অবলোকন করিয়!, রুক্িণী, সতাভাম! ও জ্ঞান্ববতী ভিন্ন অপর রমণীগণ 

চঞ্চল হইলেন। উহাতে দ্বারকানাথ সাম্বকে বলিলেন “যে রূপ তোমার 

মাতৃগণের চিত্তে চাঞ্চলা উপস্থিত কবে, সে রূপ তোমার পক্ষে কাল- 

স্বরূপ। অতএব অচিরাৎ তোমার বূপ কুষ্ঠাক্রাস্ত হইবে ।* 

সান্ব কুষ্ঠাক্রাস্ত হইলেন, খধিবাক্য পূর্ণ হইল। তিনি অশেষ যাতন! 



প্রাচীন মূলতান। ৩২৭ 

ভোগ করিয়া! নারদের শরণাপন্ন হইলেন,_-সকাতরে তাহাকে কহিলেন 
"ছে মেধার পুত! আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমার আরোগ্য উপায় 

বধান করুন ।৮ পরে সানম্ব নারদের উপদেশে মিত্রের তপগ্তায় নিরত 

হইলেন। তাহার তপন্তায় মিত্র প্রসন্ন হন এবং অনুগ্রহ করিয়! তাহাকে 

কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত করেন । যেখানে সাম্ব মিত্রের উপাসনা করেন, 

সেই স্থান মিত্রবন নামে খ্যাত হইয়াছিল, এইখ।নে সান্ব সর্বপ্রথম 

|াঙ্গোপাঙ্গ মিত্রমূত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিত্রনামা স্থণ্যমুস্তি 

শিম্মিত হইলে, তিনি মহা! সমন্খায় পড়িলেন। সদ্ ব্রাহ্মণের! কেহই 

মিত্র দেবের সেবাইত হইতে চাঁহিল না। সুতরাং কে মুত্তি প্রতিষ্ঠা 
করে) কেই বা ইহার পৌরহিত্য করে? তখন সাম্ব কুল-পুরোহিত 

গৌরমুখের নিকট [গয়! সমুদ্বায় নিবেদন করিলেন। তিনি কহিলেন 

"ুর্যয পুজায় ও সুর্য্যোদ্দেশ্তে প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী ব্ক্ষণ এখানে 

মাই । শাক্দীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত পুক্রগণ হ্ধ্যপূজার একমাত্র 

অধিকারী ।” সাগ্ব তাহাদিগকে আনিবার জন্য শাকদীপে গমন করেন। 

তাহার সহিত অষ্টাশ কুল-মগগণ ভারতে আগমন করেন। শাকদীপ 

হইতে এই প্রকারে মগ ব্রাঙ্গণগণকে আনয়ন করিয়া সান্ব চন্দ্রভাগ! 

নদীর তটদেশে একটী মনোরম পুরী নিন্মাণ করেন। এ পুরী পরে 

সাম্বপুর নামে খাত হয়। সাম্ব এই পুরের অভ্যন্তরে দিবাকর মৃত্তি 

স্থপিত কারয়া তাহার পুল নির্বাহের জন্য বিবিধ ধনরত্াদি রক্ষ। 

করিলেন। স্দাতারনিরত মঞগগণ বেদ-বিহিত কর্মানুষ্ঠানে হুর্ধদেবের 

পূজাকাধ্যে ব্য।পৃত হইলে, সান্ব নিশ্চিন্ত হইলেন। এই রূপেই ভারত- 

বিখ্যাত সাহ্বপুরের হুধ্য মন্দির নির্মিত ও মিত্রমুত্তি স্থাপিত হয়। পগ্ডিত- 

গণ অনুমান করেন যে, ভারতে ইহাই সব্বপ্রথম স্র্যামন্দির। আদিত্ের 

উপাসনা ভারতে বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত বটে। কিন্তু প্রতিমাগঠন 

বা তত বিশেষের পুজা প্রচলিত ছিল না। +1700121) 40610010165” 



৩২৮ এঁতিহা পিক চিত্র । 

গ্রন্থে ভারতের ুর্ধ্যপূজ!র সহিত অন্ান্ত স্থানের সুর্যাপূজ। তুলন! করিয়। 

টমাস্ মরিস, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ভারতে হুর্যাপুজা 
প্রচলিত হবার বহু সহস্র বৎসর পুর্বে সমস্ত সভ্য জগতে মিত্র পৃজ! 
গ্রচলিত ছিল। পূর্বেই বলিক্কাছি যে প্রবন্ধাস্তরে এ সম্বন্ধে আলোচন। 

করিবার ইচ্ছা রহিল। এখানে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, শাক- 

. ্বীপের ব্র।ঙ্ষণগণের চেষ্টাতেই ভারতে মিত্রের মুর্তি গঠিত ও তৎপুজা 

প্রচারিত হয়। বঙ্গের বিখাত প্রত্বতত্ববিৎ নগেন্্র বাবুর মতে ভারতে 

যেখানে যত ন্মর্ধা মূর্তি গ্রত্িঠিত হইয়াছে, সমস্তই এই শাকদ্বীপীয় 

ব্রাহ্মণের গ্রভাবে অথবা! তাঁহাঙ্গিগের প্রাছুর্ভাবে সম্পন হইয়াছে। 

মুলতানই শাকদীগীয় ব্রাঙ্ষণগণের আদি উপনিবেশ । খুষ্টীয় ৭ম 

শতাব্দীতে চৈন পরিব্রাজক হিয়েনসাং এখানকার স্বর্ণময়ী হৃর্যামুর্তি দেখিয়া 

গিয়াছিলেন। তৎপরে আবু রিহান্ খুষ্টীয় ১* শতাবকীতে এই স্ষূধযমুত্তির 

উল্লেখ করিয়াছেন? কিন্তু এই ন্মুবর্ণময়ী মুর্তি তাহার সময় কাষ্ঠমমী 
মু্তিতে পরিণচ হইয়াছিল * তিনি মৃত্তির সম্বদ্ধে বলেন যে, ইই1 ইষ্টক- 
নির্মিত বেদীর উপর স্থাপিত ছিল। ইহাকে দেখিতে মনুষোর স্তায়, 

কিন্তু উচ্চে মন্থষা অপেক্ষা অনেক বেশী, প্রায় ২০ হাত হইবে। ইহ 

দারুনির্িত, ইহার চক্ষুতে দুইথানি লোহিত বর্ণের মরকত্ত বসান ছিল; 

এবং মূর্তির মন্তকে একথানি স্থবর্ণ মুকুট ছিল। এই শ্বর্ণময়ী মূর্তি কিরূপে 

দারমূর্তিতে পরিণত হইল, তাহা বলা সহঙ্গ নয়। হিয়েনসাং প্রভৃতি 

ব্যক্তিগণ ইহাকে সুবণ নির্দিত বলিয়া একাধিকবার বর্ণন| করিয়াছেন; 

অপরস্ত কাঁচনামার লেখক স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, মহম্মদ কাণিম ধনরত্ব 

সংগ্রহ করিয়াই গন্ধষ্ট হন। তাঁহার হস্তে উক্ত মুণ্তির কোন ছুর্দিশা তয় 

নাই। কিন্তু আশ্বিন সংখ্যার এ্তিহাদিক চিত্রে "সিন্ধু রাজোর” প্রসঙ্গ- 

ক্রমে শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ মুখোপাধায় আবু হাফিলের গ্রন্থ হইতে এই 
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ৃত্তির বিষয় যাহ! বলিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে উক্ত মূত্তিকে 

লোলুপ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্ত পরবৰী সময়ে একটী আবরণের 
মধ্যে ঢাকিয়। রাখা হইত, এবং তাহার ন্বর্ণদেহ না! দেখিতে পাইয়া; 

লোকে নানারূপ জল্পনার স্যষ্টি করিয়া থাকিবে। 

মুলতান হইতে অর্ধ মাইল দুরে চান্দর! নামক স্থানে এক স্ুনর 

অট্টালিকায় মুলতানের শাসনকর্তী বাস করিতেন। তিনি থোরেশ 

ংশোডূতক ছিলেন। তিনি শ্বাধীন নরপতির স্টায় বাস করিতেন। 
বোগদাদের খালিফার নামে “খুব” পড়িয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ 

করিতেন। তিনি বড় মুলতানে আসতেন না । কেবল প্রতি শুক্রবারে 

উপাসনার জন্ত হস্তিপৃষ্ঠে মুলতান নগরমধো প্রবিষ্ট হইতেন। 

ফেরিতা বলেন যে, মুলতানের প্রথম শাসনকর্তা সেখ হামিদ লোদী 

সবক্তজীনের অধীনত! স্বীকার করিয়!, মুলতানের সিংহাদনে আরঢ় 

হন; কিন্তু তাহার পর নাসীরেও পুল্র দায়ুদ গঞ্জনার অধীনত অস্বীকার 

করিয়। লাহোরের নরপতি জয়প।লের পুত্র অনঙ্গপালের মহিত ষড়যন্ত্র 

করাতে, মহম্মদ গনী মুলতান আক্রমণ করেন। তিনি ভাটি দিয়া 
১০২৫ খুঃ নগর মধ্যে প্রবেশ করেন। নগরমধ্যো প্রবিষ্ট হইয়া, তিন 

নগর অবরোধ করেন। ইতোমধ্যে পেশোয়ারের নিকট মহম্মদের হস্তে 

অনঙ্গপালের পরাজয়-বার্ত! দাঁযুদের কর্ণগোচর হহল। যাহার ভরসায় 

তিনি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্ী মহম্মদ সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহার পরাজয়ে 

তাহার যাবতীয় আশ! নিদ।ঘ-দগ্ধ পরিষ্নান কুম্মের স্তায় বিলীন হুইয়! 

গেল। তান যুদ্ধভয়ের আশায় জলাঞজল দিয়! মহম্মদের শরণাপন্ন 

হইলেন। মহমদ ২*,০** শ্বর্ণ মুদ্র। লইয়! দাযুদের নকল অপরাধ ক্ষম। 

কগিলেন। : 

গজনবী বংশের পতনের পর মুলতানে আবার হিন্দু রাঙ্ত্ব প্রতিষ্ঠিত 

হয়। কিন্তু ইহার অব্যহিত পরে আবার মুলঙান পিয়াগণের অধীনে 
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আসে। তাহারা ্রীষ্তীয় ১১৭৬ শতাব্দী পর্য্যন্ত তথায় আপনাঁিগের 

শাসন অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিল, এ সময় মহম্মদ ঘোঁরী সিংহাসনারূঢ় হন । 
সিংহাসন লাভ করিয়াই তিন মুলহান জয়ের জন্য এক সৈম্দল গঠন 

করেন। তাহার আন্রমণের ফলে মুলতানে পিয়া! রাজত্বের অবসান 

হয়। ঠিনি মুলতান জয় করিয়া পূর্ববন্তী নৃপতিগণের স্তায় ক্গাস্ত 

হইলেন না। পরন্ত তথায় আপন শাসনগ্ন্্র গ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা 

করেন । এই উদ্দেশ্টে তিনি অধীনস্ত একজন দেনানায়কের হস্তে 

মূলতানের শামন ভার অর্পণ করিয়া স্বদেশে গ্রত্তাবৃত্ত হন। ইহীর 

নাম আলি কারমানী। | | 

(ক্রমশঃ )। 

শ্রীহরদাস গঙ্গোপাধ্যায়। 

“বৈদ্ঠব।টী যুবকসমিতি |” 

পূর্ববঙ্গের রাজবংশ । 

( পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

কথায় নলে আশা বৈতরিণী নদী--যত পায় তত চাঁয়। ব্রা্গণ 

ভাবিল, যা১। পাইয়াছ, তাহাত আমার হতেই, এখন বড় তরফ হইতে 

আরও কিছু পাইলে আরও বেণী লাভ হুইবে। সুতরাং সে সেই 

দিকে যাত্রা করিল। বড় তরফের সদর দরজা পার হইতে না! হইতেই 

ফে।গেন্্রনাথের লোক যাইয়! ত্রাঙ্গণকে ধরিয়। আনিল এবং সমস্ত অর্থ 

কাড়িয়া রাখিয়া উপযুক্ত শিক্ষ! দিয়া বিদায় করিল। তাহার সম্বন্ধে 

এইক্লুপ বনু গল্প প্রচলিত আছে।. 
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যোগেন্দ্রনাথ বর্তমান থাকিতেই তৎপুত্র জিতেন্দ্রনাথ পরলোক গমন 

করেন। এখন ডিতেন্দ্রনাথের নাবালক পুত্র কুমার ধীরেন্দ্রনাথ ছোট 

তরফের অধিকারী । 

মহারাজ রামরৃষ্ের কনিষ্ঠ পুত্র শিবনাথ। তিনিই ছোট তরফের 

গ্রথম রাজা ।* রাজা শিবনাথের নয় রাণী ছিল। দক্ষিণা, জগদন্বা, 

 হরিগ্রিয়া, অনপুর্ণ1, কাশীশ্বরী, গৌরমণি, রতনমণি, মোণমণি ও 

অজ্ঞাত। রাজার পরলোক গমনের পর খন্মধ্যে তিন রাণী দত্তক 

গ্রহণ করেন। রাণী দক্ষিণ! রাজসাহী দেলার অন্তর্গত হর্যপুরনিবাসী 

রতিকান্ত রায়ের পুত্র আনন্দনাথকে, রাণী জগদম্ব] 1শবুরায়ের পুত্র 

দুর্গীনাথকে এবং কাণী হরিপ্রিয়। হরিশ্চন্দ্রক দত্তক গ্রহণ করেন। এই 

দত্তক পইয়। মা গেলষোগ উপস্থিত হইল । এই ঠিন জনের মধ্যে কে 

রাজ] শিবনাখ-তান্ত বিশাল সম্পত্তির 'অপিকারী হইবে, তাহ! লইয়! বড়ই 

আন্দোলন আ'রস্ত হইল। উপযুক্ত ভিন রাণীষ্ট নিজ নিজ দন্তককে সিদ্ধ 

করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই 

ইহার মীমাংস না হওয়।য় সমস্ত! উদ্ধারার্৫থ সকলেই রাজদ্বারে উপস্থিত 

হন। এই সময় হঠাৎ রাণী দক্ষিণার মৃত্যু হওয়ায় আনন্দনাথ মহা বিপদে 

পতিত হইলেন । মাতার মুত্ঠাতে পক্ষ অবলম্বনে কাহাকেও অগ্রসঃ় 

হইতে ন! দেখিয়া! তিনি নিরুপায় হইয়া রাজবাড়ী এব* রাজপরিবার ত্যাগ 

করিতে বাধা হন। মাতা বর্তমানে আনন্দনাথের বাল্যকালে শ্বরূপ পাল 

এবং রামকমল পাল নামে দুইজন অতি বিশ্বাসী চাকর তাহার রক্ষণাবেক্ষণ 

করিত। আনন্দনাথ নিরুপায় হইয়া! তাহাদের কুটারে আশ্রর গ্রহণ করেন। 

এবং সেই ভৃত্য নিমকের উপযুক্ত কাধ্যই করিয়াছিল। তাহারা 

তাহাকে নিজবাড়ীতে আশ্রয় দিয় সম্ভবমত রাজার যথোচিত সম্মান ও 

সাহাষ্য করিতে ত্রুটি করে নাই। আনন্দনাথ যখন এইরূপ ভাবে নিরাশ্রয়, 

[২209 1২0191), 
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চারিদি:কই নিরাশার শোিতশোধী ভয়াবহ দশা দেখিয়া শঙ্কিত, তখন 

শুভাদৃইক্রমে তিনি তিন জন অসময়ের বন্ধু পাইলেন। বড় তরফের 

রাজা বিশ্বনাথের তাজ্য। বাণী জয়মণি, দেওয়ান ভবানী শঙ্কর ও 

রাজবংশের কুলগুরু | এই তিন প্রধান সহায় সর্বতোভাবে আনন্দনাথকে 

রাল্ম। করিবার জন্ দুঢ়সংকল্প হইলেন। আদ|লতে দত্তক লইয়া মোক্দম! 
উপস্থিত হইলে বিচারক এই কঠিন সমস্ত।র কিছুতেই মীমাংসা করিতে 
ন| পারিয়। উপরি জানাইলেন্। এতদনুসারে তৎকালীন ছোটল!ট 

বাহাছুর আসিয়া তিন কুমারকে দেখিতে চাহিলেন এবং আনন্দনাথকেই 
তিন কুমারের মধ্যে সর্বশুতঙক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া রাজবংশের উপযুক্ত 

উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিপ। চপিয়া গেলেন। এবং তখন হইতেই 

নিরাশ্রয়, সর্বজন-পরিত্যক্ত হতভাগ্য আনন্নাথ «বাঁঞ্জা আনন্দনাথ* 

হইয়! রাজ্যের যাবতীয় ভার গ্রহণ করিলেন। রাজা হইয়া আনন্দনাথ 

প্রভৃভক্ত ভৃত্যন্বয়ের অসময়ের উপকার বিস্বৃত হন মাই। 

রাণী হরিপ্রিয়! নিরুপায় হইয়া নিজ দত্বক পুত্র কুমার হরিশ্চন্দ্রকে 

লইয়। রাজব।টী পরিত্যাগপূর্ব্বক রাজসাহী স্তরে বাস করিতে লাগিলেন। 
কিছু দিন পরে অবিবাছিত অবস্থায় হরিশ্ন্র্ের মৃত্তা হয়। 

আনন্দনাথ রাজা হইলেও কুমার হুর্গানাথকে নিজ সহোদরের স্/় 

ভালবাসিতেন। এবং তাহার ছুরদৃষ্টের বিষর প্রাণে গ্রাণে অনুভব করিয়া 

তাহাকে সান্ত্বনা! দিবার জন্ত সর্বদা নিকটে বাখিতেন। হুর্গানাথের ইহার 

কিছুই ভাল লাগিত না। কিছুদ্দিন পর তিনি রাঁজধানী পরিত্যাগ করিয়া 

বগুড়ায় গিয়া বাদ করিতে লাগিলেন। তিনি আজীবন অবিবাহিত, 

অবস্থায় কাটা্টয়্াছিলেন। ৃ 

প্রথমতঃ আনন্দনাথ বড়ই ০:0110170% 210 00105890159 ছিলেন, 

কিন্তু পরে তাহার মত পরিবন্তিত হয়। আনন্দনাথ রামপুর বোয়ালিয়তে 

তাহার নামে দশহান্ার টাক! বায় করিয়! একটি লাইব্রেরী গ্রদান 



পূর্ববঙ্গের রাজবংশ। . ৩৩৩ 

করেন। এই মহৎকাধ্যের জন্ত গভর্ণমেণ্ট তাহাকে রাজা বাহাছুর ও পরে 

সি, এম, আই উপাধিতৃষণে ভূষিত করেন। -এ পর্য্যন্ত রাজসাহীতে 

মন্ত কোনও রাঁজ। (স, এস্, আই উপাধি পান নাই। 

নাটোরের রাজবংশ | 

কামদেব 
| 

| ৃ 7] 
(১) রাজ| রামজীবন না বিষুরাম 

ভবানীপ্রসাদ (মৃত্যু) দেবীপ্রস।দ 
| | 

কালিকাপ্রসাদ রাজ! রামকাস্ত 
(মৃত্যু) (স্ত্রী রাণী ভধানী) 

মহারাজ! রামকৃষ্ণ (দত্তক) 

রাজা বিখনাথ রাজ। শিবনাথ 
(বড় তরফ) (ছে!ট তরফ) 

স্ত্রী কৃষ্ষমণি, গোবিদামণি ও (নয় রাণী) 
জয়মণি 

গোবিন্দচন্দ্র (দত্তক) রাজ। মিনার 0. 55 

রাজ। গোবিঙগনাথ (দত্তক) | ক 
রাজ। চন্দ্রনাথ রাজ | যোগেজ্রনারার়ণ 

রাজ! জগদীন্রনাথ (দত্ত ক) (নিঃসন্তান ) 
রাজ। জিতেজ্জনাথ 

কুমার ধীরেন্ত্নাথ 

প্রীনরেন্রনাথ মজুমদার । 



৩৩৪ ধতিহাসিক চিত্র 

বুধ্গয়' 
ছেরিল।ম বুধ্ গয়া,__তরুরাজি-বেষ্িত গ্রামল 

নতোন্নত ভূমিখণ্ড কক্ষরিক্ত প্রান্তর মাঝ'রে 

শত শত শাখা-বাছ মেলি দূর হ'তে বারে বারে 

বিশ্ব্নে করিছে আহ্ৰান-_”আয় আয় রে চঞ্চল 

রস্ত সংসার-পিঞ্জর-বিহ্ঙ্গম! এ শান্তি-কাননে 

বারেক পশিয়] তুই করুণার অপূর্ব পরনে 

অবগাহি” জুড়া চিত্তদাছ। র'হেছেন হেথা বলি 

অনন্থ কর্ণাময় কপিলবস্তর পৃণ শশী 1”: 

সেই আবাহন মোর মর্মমাঝে পবনমন্্ধরে 

প্রবেশ করিল দূর হতে। চলিম্ু ত্বরিতপদে ; 

পথিপার্থ্ে চরিছে ময়ুর,--উড়িছে উন্মদ-মদে 

পবনে ঘুরিয়। পক্ষিকুল। দিগন্ত হইতে ক্ষরে 

তরু-অন্থরালে দূর গিরি চুষি গগননীলিম। 

মেঘমুক্ত 'অপুর্ব্ব বিলাদে । রচি, পূর্ববসীম। 

শ্র্ণ নৈরঞ্জন! চলে স্ত,পাকার বালুকার মাঝে 
হেথা হোথ। কতগুগা সমাধিমন্দির আর রাজে। 

নতশির প্রবেশ মন্দির-উদ্ভানে ।-_-কি উদার ! 

কি গম্ভীর ! কি বিশাল শাস্তিমাঝে মহানীরবতা 

কি সুন্দর উল্লাসে বিরাজে ! ধরাবাহী সে বারত। 

ধরিছে প্রত্যক্ষ করি মুগ্ধ ছুটি নয়নে আমার ! 

জগতের ছুঃখে আহ! ! রাজার কুমার উদাসীন 

বিষয়-বন্ধন ছি'ড়ি” সপিতে আপন।, দীনহীন 



বুধগয়া । ্ ৩৩ 

ভিক্ষুবেশে এইখানে বঞ্চিলেন কত না বরষ 

বিশ্বের কল্যাণ আশে লভিবারে মুক্তির পরশ ! 

ভেরিলাম শ্রীমন্দির ভূমিগর্ডজে নামি” তা”র পরে 

ধরিয়া আপন দেহে অতীত শিল্পের নিদশন 

চিন্রত ফীড়ায়ে রয় চতুক্ষোণ চত্বর উপরে। 

বিশ্বহিতে বুঝি কোন যাজ্ভিক জবালিয়া হুতাশন 

সমর্পিল। পুর্ণাহুতি_-তাই যেন সে অপ্র-সভার 

উঠেছে গগন ভেদি” ধরিয়া এ মন্দর-আকার। 

শান্তজ্যোতিঃ যে শিখার অভিনব অমৃত-প্রভায় 

অর্ধেক ভূখণ্ড আঙ্জি ভাপদগ্ধ অন্তর ভুড়ায়। 

দিবপোকে অন্ধকার সে গম্ভীর মন্দির মাঝারে 

হেরিলাম পদ্মাসনে সুবিশাল সুবর্ণমূরতি 

আস্ছাদিত গৈরিক-বসনে ; দীপ করুণার ভারে 

অদ্ধনিমী'ল্ধ ছুট সুবিশাল আবি মনন জ্যোতিঃ 

বিশ্ব-মানবের হুঃথে ! আহা ! আহা ! রাজার কুমার: 

বরাঙ্গ-কনক-করুচি কিবা আজি প্রবুদ্ধ তোম।র 

সন্যানগৈরিক সাজে ! তোম! হেরি লজ্জায় লুটায় 

দন্ত মান ভোগস্থথ গর্ব মার প্রহুত্ব ধুলায়। 

কথ। কও কথা কও ছে মৌন করুণা-অবতার! 
উদাস সন্ন্যাসী ! রা 

কথা কও কণা কও হৃদয়ের পাপুতাপ ভার 

দৈন্ত তমঃ নাশি”ন- 

কথ। কও কথ। কও আব্দ্যার আবরণ-জাল 



২০৩৬ এ্তিহাসিক চিত্র | 

ছিন্ন করি' দ।ও ... 

কথা কও কথা কও-_নেত্রবিষ্বে মোর তপ্ত ভাল 

উজলিয়া চ1ও। 
নীরব নয়নে আমি নিৰেদিয়। আপন অন্তর 

মন্দির ত্/জিয়! ঘুগি' ফেরিলাম পশ্চাতে তাহার 

ধাড়ায়ে অশ্খখ এক সে “বোধির” নব বংশধর 

শ্রীবুদ্ধের ধ্যানাসন হল্গ্লীন রহিয়াছে যা'র । 

ধন্য ধন্য শিলাসন বহুতীর্ঘ হ'তে পুণ্যতম 

তব ক্রোড়ে বসি প্রভু ভিলেন জন্ম নিরুপম 

তোমার নিকটে তুচ্ছ কপিল বস্তর রাজাসন 

তোমারেও হেরি আজি ধন্ত আমি কৃষ্ণ শিলাসন ! 

মন্দির দক্ষিণে হেরি পাধাণের কমল নিকর 

খোরদিত দীড়ায়ে আছে ;১-_-দলগুলি কালের তাড়নে 

স্থানে স্থানে পাইয়াছে ক্ষয়। পাদচারণ চত্বর 
ছিল হে প্রীবুদ্ধের। যবে তিনি বিষগ্প নয়নে 

বিশ্ববা।ধি প্রতীকারে বেড়াতে'ন হইয়৷ আকুল 

প্রত্যেক চরণপাত ধরিত ধরণী পল্মফুল 

পাতি যত্বে। পাষাণ মূরতি ধরি সে কমলদল 

“জানাতে সার্থক. জন্ম ঈাড়ায়ে রহেছে অবিচল । 

শ্রনরেন্ত্রনাথ জট্টাচারধ্য। 
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৬ম সংখ্য। ] হঠ পর্ন্যায়। [ অগ্রথারণ ১৩১৭ । 

এভিজ্ঞাঙ্িম্ষ ভ্জ্ঞি ! 
পাপ পি পরশ পাস শশী 

মুলমান রাজ ও হিন্দু প্রজা । 

পৃথীরাজের পতনের পর যখন দিলীর সিংহাসন পাঠানের করারত্ত 
হইল, তখন হইতে মুসলমান ভারতের রাজ! হুইলেন। কিন্ত গ্রজ। 

সাধারণ হিন্দুই থাকিয়া গেল। ক্রমে মুসলমানের. এদেশে আয়া হিন্ছু 

প্রজাদের স্থান অধিকার করিতে লাগিল ও হিন্দু মুসলমান উভয়ে এই 

ভারত সাত্ত্রাজ্যের প্রজ! হইয়! উঠিল। অবশ্ত মুসলমানের! রাজার 

জাতি, কাজেই তাহারা! যে হিন্দুগণ অপেক্ষা রাজানুগ্রহ অধিক লাভ 

করিবে তাহ! বল! বাহুল্য। কিন্তহিন্দু প্রজারা যে একেবারে রাজার 
অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল এমন নহে । আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 

দেখাইতে চেষ্ট1! করিৰ যে, মুসলমান রাজার! হিন্দু গ্রজাসাধারণের সহিত 

কিরূপ বাবহার করিতেন। 

ভারত সাম্রাজ্য করায়়ত করিয়া পাঠানের! যখন আপনাদের গৌরব- 

মদে মত্ত হইয়া! উঠিল, তখন হিন্দু সাধারণ যে তাহাদের শাণিত কপাথের 

পিপাস। মিটাইবার জন্ত আপনাদের শোণিত-দান করিতে লাগিল, 

ইতিহাস তাহার উল্লেখ করিয়। থাকে । কেবল তাহা নহে, শোপিত 

দানের সহিত অনেকে জাতি ধর্মও দান করিয়াছিল। তাই শীত্বশীত্ব 

তারত সাস্াজ্যে মুসলমানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হিম্বুসাধারণে 
২১ ( বষ্ঠ বর্ষ) 



৩৩৮ এতিহাসিক চিত্র । 

মুদলমানের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহসী না হইলেও হিন্দুজ।তির ভন্রস্তংপের 
মধ্যেও তাহাদের শক্তি তখনও পর্য্স্ত জাগ্রত ছিল। তাই রাজপুতের 

আম ঝনৎকারে পাঠান সম্রটের শোণিত ও রূপপিপানা অনেক সময়ে 

তৃপ্ত হইতে পারে নাই । ভারতে হিন্দু জাতি তখনও পর্ধাস্ত আপনাদের 

অস্তিত্ব দেখাইতে বিশ্বৃত হয় নাই । অনেক দিন পর্য্যন্ত পাঠান সআ্জাটের! 

আপনাদের গৌরবমদেই মত্ত ছিলেন। বখন দেখিলেন যে ভারতে এক- 
ছত্র মুসলমান সাম্রাজ্য বা মুসলমান ধর্ম গ্রতিঠিত হওয়ার কিছুমাত্র 
হ্বযোগ নাই, তখন তাহার! হন্দৃদিগের প্রতি শুভদৃষ্টি করিতে আরস্ত 
করিলেন। ধর্মের প্রভাব কমিয়া আসিল, রাজপুতন! প্রভৃতি জয়ের 

আশাতেও জলাঞ্জলি দিতে হইল। কিন্তু ক্রমে তাহারা ভারতের স্বাধীন 

সআট হইয়া উঠিলেন, এবং গ্র্া সাধারণের প্রতি সৃষ্টি নিক্ষেপ 

করিতে লাগিলেন। হিন্দু প্রজারা অনুগ্রহ পাইতে লাগিল। যাহার! 

কার্ধযদক্ষ, তাহার! রাজকার্ধেও নিযুক্ত হইতে লাগিল। আবশ্থ মুসল- 

মানের অনুগ্রহের মাত্র! যে অধিক ছিল, তাহ! বোধ হয় নুতন করিয়! 

বলিবার প্রয়োজন নাই । 

পাঠান সম্রাটের প্রজার ষথ৷ সর্বস্বে হস্তক্ষেপ কর1/আার গাঁয়-সঙ্গত 

মনে করিলেন না। কাজেই তাহাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট কর লওয়ার 
ব্যবস্থ! হইল। হিন্দু রাজত্বকালে গ্রজারা শস্তের যষ্ঠাংশ কর শ্বরূপে প্রদান 
করিত, অবস্ত মুসলমান রাজগণ তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক লইতে 

আরস্ত করিলেন। কিন্তু ক্রমে তাহার মাত্রা কিছু বাড়িয়! ষায়। কারণ, 

আমরা আলাউদ্দীন খিলজীর বন্দোবস্ত কালে দেখিতে পাই যে, প্রজা- 

দ্িগকে আপনাদের আয়ের অর্থাংশ কর প্রদান করিতে হইত। সে 

যাহ। হউক, তথাপি করের জন্য একটি নির্দিষ্ট হার প্রচলিত থাকার, 

গাহারা তান্বশ কষ্ট ভোগ করিত না। মুদলমান প্রজাদের মধ্যে 

অনেকে নি্ষর ভূমি ভোগ করিতে পাইত, হিন্দুদিগের মধ্যে কাহারও 



মুনলমান রাদ। ও হিন্দু গ্রজ। ৩৩৯ 

কাহারও প্রতি সেরূপ অনুগ্রহও বধিত হইয়াছিল। এতদ্বাতীত হিঙ্গু- 

দিগের মধ্যে যাহার! রাজকার্ষো দক্ষ তাহারাও রাজ দরবারে প্রবেশ 

লাত করার অধিকার পাইল, তবে তাহাদের অধিকাংশই রাজন্ব বিভাগে 

নিযুক্ত হইত। 

দিল্লী সাআাজ্য হইতে যখন বঙ্গরাজ্য স্বতন্ত্র হইয়া উঠিল, তখন 
তাহার পাঠান রাজগণ হিন্দর্দগের সহিত বিশেষরূপ সদ্যবহার আরম্ত 

করিয়াছিলেন। সর্বাপেক্ষা ছোসেন সাহাই ইহার চুড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া- 

ছিলেন। তিনি বাল্যকালে ব্রাহ্মণের অধীনে সামান্ত কার্ধ্য করিয়! 

আপনার জীবিক। নির্বাহ করিয়াছিলেন বলিয়! হিন্দুর প্রতি ভালবাস 

দেখাইয়। গিয়াছেন, রূপ সনাতনের ন্যায় কর্মচারীর নিয়োগ তাহার 

গ্রক্ষ্ট গ্রমাপ। তদ্বাতীত হিন্দু গ্রন্থকারদিগের উৎসাই বর্ধন করিয়া 

তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যের এক অভিনব যুগের স্থৃষ্টি করিয়াছিলেন । তাহার 

পুজ নসারেৎ সাহাও পিতার দৃষ্টান্তের অন্নুকরণ করিয়াছেন। তাহার 

পর যখন ভারতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপিত হইল, তখন হইতে হিন্দু 

সাধারণের প্রতি রাজার আরও নুদৃষ্টি পড়িয়াছিল বলিয়! ইতিহানে 
দেখিতে পাওয়! যায়, তবে কেহ কেহ যে নিগ্রহও দেখাইয়াছিলেন, 

তাহারগ উল্লেখ আছে। ৃ্ 

পাণিপথ ক্ষেত্রে আপনার বিজয় পতাক1 উড়াইয়৷ যখন বাবর সাহু 
দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন, তখন হইতে হিন্দুর্দিগের প্রতি 

মোগল বাদদাহদিগের মুদৃষ্কি পড়িতে আরম্ভ করিল। সঙ্গর।ণার অসি 

চালনায় মুগ্ধ হুইয়। বাবর সাহ রাজপুত ও হিন্দুকে জাগ্রত জাতিই 

বলিয়া বুঝি! লইপ্লাছিলেন। /হুমাযুন বাদসাহ তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠতা! 
করিবার জন্ঠ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার পর মোগল কেশনী 

জাকবর বাদসাহ হিম্বুদিগকে আপনার দক্ষিণ হত্তদ্বন্ূপ গণা করায় 
হিন্দুরা তাহাকে “মিলীঙ্বরো বা জগদীশ্বরে! বা?» বলিয়া অভিহিত করিত 



৩৪৯ গ্রতিহাসিক চিত্র । 

কেবল তাহা নভে, তিনি পুর্বজন্মে মুকুন্দ বক্গচরী নামে সন্ন্যাসী ছিলেন, 

এবং সার্বভৌমত্ব ইচ্ছ! করিম পরজন্মে আকবর বাদসাহরূপে জন্মগ্রহণ 

কারয়ছেন বলিয়া প্রচার ক্করিয়াছিল, যমুনার প্রবল তরঙ্গ আগরার 
নুতন ছুর্গের ভিত্তি খন অপসারিত করিতে লাগিল, তথন শ্রীরফের 

বংশধর করৌলীরাজকে আনাইয়া যখন নূতন ছুর্গের ভিত্তি পুনঃস্থাপিত 
হইল। তথন হিন্দ্ুগণ বাদসাহের জাচরণে মুগ্ধ হইয়া গেল। বীরবর, 

টোডরমল্ল, মান্সিংহ যখন তাহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপে ভারতসাআ্াজয শাসনে 

বাপূত হইল তখন সকলে তাহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিল। হিন্দু 

ব্রাঙ্মগগণ যখন নিষফধর ভূমি ভোগ করিতে লাগিল, তখন সকলেই তাহার 

রাজে।র চিরস্থায়ত্ব কামন! করিতে লাগিল। হিন্দুর ধর্ম যখন অক্ষু্ 

থাকল, মান্দরচুড়ায় যখন পতাকা হেলিয়! ছুলিয়৷ নাচিতে আরম্ত করিল, 

তখন সকলে মনে মনে হিন্দুরাজদ্ের কথা স্মরণ করিতে লাগিল। পরবর্তী 
মোগল সআটগণও আকবর সাহের হিন্দুপ্রীতি একেবারে বিশ্বৃত হন নাই, 

কিন্তু তাহাদের গ্রীতি যে শিথিল হুহয়! আসিতেছিল, তাহারও প্রমাণ 

পাওয়া যায়। 

জাহাঙ্গীর ও সাজাহান প্রকাশ্ঠভাবে হিন্দুর্দিগের প্রতি প্রীতি গ্রদশন 

করিলেও কৌশলে দেবমন্দির ভাঙ্গি বার বাবস্থা করিতে ক্রটী করেন নাই, 
তবে হিন্দুসাধারণের প্রতি তীহার্দেরও যে যথেষ্ট অনুগ্রহ ছিল, তাহা 

স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার পর আরঙগজেবের রাজত্বকালে হিন্দুর! 
কিছুকালের জন্ত একটু কঠোরতা অনুভব করিয়াছিল। ইতিহাসে 

দেখিতে পাওয়। যায় যে, আরঙগগজেব গৌড় মুপলমান হওয়ায় অনেক 

দেবমন্দির ভজের আদেশ দিয়াছিলেন। দে কথ। সত্য বটে, কিন্ত আক- 
বরের পর হইতেই তাহার কিছু কিছু সুচনা না হইলে আরঙ্গজেব যে একে- 

বারে এরূপ আদেশ দিতে সক্ষম হইতেন, তাহ! বোধ হয় না। সেই জন্ত 

কামর! দেখিতে পাই যে, জাহাঙ্গীর ও সাজাহান কৌশলে তাহ! করিতে 



মুনলমান রাজ! ও হিন্দু প্রজা! । ৩৪১ 

প্রকাশ পাওয়ায় আরঙ্গজেব প্রকাশ্থীভাবে এরূপ আদেশ দিতে সাহসী 

হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার জন্ত তাহাকে যে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল, 

তাহাও ইতিহাসে দেখ! যায়, কেবল মন্দির ভঙ্গ বলিয়া নহে, হিন্দুদের 

প্রতি জিজিয়া বা শিরঃশুকের প্রচলন, ব্রাঙ্ষণদিগের নিষ্ধর ভূমির গ্রাতি 

সামান্ত কর স্থাপন এবং রাজপুত ও মহারাস্তীয়দিগের উচ্ছেদ করার চেষ্টা 

করায় হিন্দুরা তাহার রাজত্বে অতান্ত অশান্তি ভোগ করিতে বাধ্য 

হইয়াছিল, তাভার এই কঠোর ব্যবহারের জন্ত হিন্দুজাতি আবার জাগ্রত 

হইয়া উঠে, তাই রাজপুত মহারাষ্ট্রীয় ও পরিশেষে শিখের বীরত্বকাছিনীতে 

আজিও ভারতের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া! আছে। পরবর্তী মোগল সমটগণ 

কঠোরতা অনেক পরিমাণে হাস করিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে সময়ে 

ঠিন্দুগণ জাগ্রত হইয়া উঠায় ও বৈদেশিক ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ভারতে, 

আধিপত্য স্থাপনের প্রয়াসী হওয়ায়, তাহাদের গ্রভৃত্বের অস্তর্ধান ঘটে। 
মোগল রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গদেশে হিন্নুগণও যথেষ্ট ধাঙ্গান্থ গ্রহ লাভ, 

করিয়াছিল | আরঙজেবের মাতুল সায়েস্তা খ! ভাগিনেয়ের আদেশ 

রক্ষার জন্য বঙ্গদেশের হিন্দু গ্রজাগণকে উত্ত্যক্ত করিয়। তুলিলে, ক্রমে 

ক্রমে তাহার! শান্তিলাভে সক্ষম হইয়াছিল | যর্দও নবাব মুর্শিদ কুপি খাঁর 

সময়ে আমর] ছুই একটি মন্দির ভঙ্গের কথা ও হিন্দু জমিদারগণের 

উৎপীড়নের বিষয় অবগত হই, তথাপি তাহার পর নবাব সুজাউদ্দীন ও. 

'মালিবদ্দীর সময়ে হিন্দুগণ যে সুখে স্বচ্ছন্দ বাস করিয়াছিল, তাহার 

বথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ুজাউদ্দীন হিন্দু জমদারগণের প্রতি সদ্যবহার 

করিয়! তাহাদ্দের আশীর্ভাজন হইয়াছিলেন। আলিবদ্দী রাজন্ব বিভাগ 

হইতে সৈনিক বিভাগে পর্যাস্ত বাঙ্গালী হিন্দুদিগকে নিযুক্ত করিয়া 

তাহাদের যে গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ইহা আর কোন নবাব ঝ 
বাদসাহছু করিতে পারেন নাই। সিরাঁজউদ্দৌলাও অনেক পরিমাণে 

'আলিবদ্দীর দৃষ্টাত্তের অন্থুদরণ করিয়াছিলেন, পরবন্তী নবাবগণের সময়েও 



৩৪২ এঁতিহ।সিক চিত্র । 

উক্ত দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না, তাহার পর হইতে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাঞজা 

স্বাপিত হইলে আমরা যে অনুগ্রহ লাভ করিয়াছি, হিন্দুরাজত্বের পর 

আমাদের ভাগো আর তাহা ঘটে নাই। মুসলমান রাজগণ আমাদের 

গ্রতি যে যণেষ্ট অনুগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, বর্তমান প্রবন্ধ আলোচনা করিলে 

সকলেই তাহা অবগত হইতে পারিবেন । তবে বর্তমান সময়ে আমর! 

যে অনেক বিষয়ে অনুগ্রহ লাভ করিতেছি, ইহা অবস্তাই স্বীকার 

করিতেই হইবে। সম্পাদক। 

ইশ! খাঁর মহত্। 
সে ষোড়শ শতাব্দীর কথা। তখন মোগলগৌরব-রবি আকবর 

সাহ শ্বীয় সুদীর্ঘ জীবনের অবসানে দিল্লীর স্বর্ণ সিংহাসনে স্থ প্রতিতিত। 
তখনও প্রাদেশিক শাসনকর্তীদেন্র অত্যাচার উৎপীড়নে ব্যথিত প্রজা 

আকুল প্রাণে আপনাদের সম্পত্তি ও সম্মান রক্ষার জন্ত দলবদ্ধ হইত; 
এবং এক এক জন পুরুষসিংছের পতাকার নীচে আশ্রয় গ্রহণ করিতে 

পারিত। এই সকল পুরুষসিংহই বাঙ্গালার “বারভূইয়া” আমাদের 
আলোচ্য ইশা খা তাহাদের অন্ততম। সে সময় যশোহরের প্রহাপা- 

দিত্যের বিজয়বৈজন্ত চতুদ্দিকে বিঘোধিত হইতেছিল, শ্রীপুরের হৃর্গে 

চাদ রায় কেদার রায়ের শ্বাধীন পতাক! পত পত করিয়! মোগলের 

বিজয়গৌরব খর্ব করিয়া আপন গ্রভায় বিরাজ করিত। তখন ন্বাধীন 
বাঙ্গালী নৌ-সৈম্ত আপন মনে ব্রহ্মপুত্র, মেঘন! ও পল্প!র বাকে বাঁকে 

ঘুরিয়৷ ফিরিয়! মোগলশর্ধিকে উপহাস করিত। তখন বাঙ্গালায় 

স্বাধীনত! ছিল, বাঙ্গালীর মনুষত্ব ছিল, প্রাণে বল ছিল, হৃদয়ে শত্তি 

ছিল,স-সর্ষোপরি বাঙ্গালীর ঘরে পেটভর। থাস্ত ছিল, আত্মসম্মান জ্ঞান 

ছিল। দেশে বাস্তবিক একট! প্রাণ ছিল। স্ুখশাস্তি শম্তশ্তা মল! 

বঙ্গজননীর ক্রোড়ে ক্রোড়ে বিচরণ করিত । 
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বঙালার সেই সুখসমৃদ্ধির দিনে দিললীঙ্বর আকবর তাহার সেনাপতি 
রাজপুত-কুলকলঙ্ক মানসিংহকে বাংল! মুলুকে মোগল আধিপত্া পুর্ণ- 
মাত্রার বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে প্রেরণ করিলেন। কুটচরিত্র মান- 

সিংহ ছলে বলে কৌশলে একে একে সকলকেই নির্শ্ল করিলেন। 

বাঙ্গালার ইতিহাস নূতন ভাবে লিখিত হইতে চলিল। 

এইবার মাননিংহ পুরুষসিংহ ইশাখর বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন । 
ইশ। খ। স্বীয় এগাএ সিন্ধু ছুর্ণে বসিয়া এই সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। এগারসিস্ধু 
ময়মনসিংহ জেলায় নদশ্েষ্ঠ বন্মপুত্র ও বানারের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। 
এখনও ছর্গের ভগ্লাবশেষ বিদ্কমান। তখন কুলপরিপ্লাবিনী বিপুলসলিলা 

বিপুল জলকল্লোলিনী ব্রদ্ধপুত্র ও বানার ছুর্গের পাদদেশ ধৌত করিয়া 

যৌবনের পুলকচাঞ্চল্যে দেশের গৌরবময় ইতিহাস গাহি! গাহিস্ন 
প্রবল উচ্ছধাসে লহর খেলিতে থেলিতে বহিয়! যাইত, কিন্তু হায় 
এখন তাহা কস্কালসার ঝালুকান্তপ। তখন তাহার সেই স্থৃবিশালবক্ষে 
একদিন যে সমরলীল! সংঘটিত হইয়াছিল, নিভীক বঙ্গবীরগণ যে 
বীরত্ব প্রদর্শনের অবকাশ পাইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন পর্যাস্ত নাই, 

মেই করালনপ ব্রঙ্গপু্রে এখন শ্বল্পতোয়া জলধার! প্রবাহিত হইতেছে 

মাত্র । এই নদীমেখলা! সুদৃঢ় ছুর্গে বসিয়। ইশ! খ! সম্াটসৈন্তের বিপক্ষে 

ঈাড়াইবার শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। কিছুদিন চলিতে লাগিল। 

'হানসিংহ বানারের পূর্বপারে আপিয়! স্বীর শিবির সন্নিবেশিত করি- 

লেন। উভয় পক্ষে সাত সাঁজ ডাক পড়িয়া গেল। একদিকে মোগলের 

"আল্লাহ! আকবর” ধ্বনি, অপর দিকে বাঙ্গালিসৈন্তের গভীর গর্জন, 

ব্রক্মপুজের বিশাল হৃদয় প্রকম্পিত করিয়! ভাওয়ালের নিবিড় অরণ্যে সে 

ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মপুত্রের বিশাল গর্জন দিগ- 

দিগন্তে গ্রতিধ্বনিত হইত। মানসিংহ সহস! ব্রহ্মপুত্রের বিশালতরঙ্গে 

ভালিতে সাহনী হইলেন না, দিন ও নুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগি- 



৩৪৪ প্রতিহাসিক চিন্ত। 

লেন। ইশ! খ। ব্রহ্ধপুল্রের ৰবাকে বাকে চর নিয়োজিত করিলেন এবং 

স্বীয় হুর্গে বসিয়াই নিত্য নব নব কাহিনী শুনিতে লাগিলেন। দিন 

বই যাইতে লাগিল, মানসিংহ ততই উদ্বিগ্ন হইয়। উঠলেন । অবশেষে 

গাভীর রাত্রে বানার অতিক্রম করিলেন । 'এইবার ব্রহ্মপুল্র পাড়ি দ্বিতে 

হইবে, মানসিংহ প্রমাদ্দ গণলেন। রাতে রাতে ইশা খাঁর চর ছুর্গমধো 

সংবাদ আনিয়া ধিল। ইশ খা! আপন! আপনি বসিয়। চিন্ত। করিতে লাগি- 

লেন। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হংয়। গেল। মানসিংহ তীরে 

পৌছিতে পাৰিলেন না। অরুণ উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এগার সিন্ধু? দুর্গ 

হইতে কামান গর্জিয়। উাঠল-_-সে রবের ভীষণ গ্রতধ্বনিতে মোগল- 

বািনীর প্র।ণে এক কাল ছায়া নিপতিত হইল। মানসিংহ একটু 

বিপন্ন হইলেন। বুঝিলেন শত্রুপক্ষের গুপ্রচর তাহাদের আগমনবার্তা 

ইতিপূর্কেই শক্রশিবিরে পৌছাইয়া 'দয়াছে-_-এইবার বু'ঝ ব্রহ্মপুত্রের 

আঅতলজলে মোগলবাহিনী নিমজ্জিত হয়। ক্রমাগত এগারাসন্ধু ছুর্গ হইতে 

কামান ধ্বনি উখিত হইয়া শুন্তে মিশিয় গেল। মোগলবাহিনীর কেন 

সাড়! শব পাওয়। গেল না। মবশেষে ইশা খ। মানসিংহের সহিত শক্তি 

পরীঙ্গ! করিবার প্রস্তাব করিলেন। রাজপুত বীর "ইহাকে অস্বীকার 

করিতে পারিলেন না দত্য, কিন্তু ঘটনাস্থলে দেখা গেল গ্রথম যুদ্ধে 

মানসিংহ নিজে না৷ আসিয়। জামাতাকে প্রেরণ করিগেন এবং ইশ! খাঁর 

সহিত সম্মুণ সমরে জামাতা নিহত হইলেন। ইশা খ মানসিংহের ঈৃশ 
কাপুরুযোচিত বাবারে একটু ছুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন এবং স্থ্ীক্ষ দুর্গে 

প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অবশেষে যখন শুনলেন, রাজা মান অসি হস্তে 

যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তথন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে শত্র সমক্ষে উপস্থিত 

হইলেন ; কিন্তু মানসিংহের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়। তিনি যুদ্ধ করিতে 

বিরত রহিলেন। 

অবশেষে যু আরগু হইল। প্রথম যুদ্ধেই ইশ! খা! মাননিংছের, 
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তরবারি ভগ্ন করিলেন। তখন ইচ্ছ! করিলে ইশা খা মানমিংহকে 

হতা করিতে পারিতেন ; কিন্তু তাহ! না করিয়। তিনি বলিলেনপ্ম রাণা, 

অপশন করিয়া 'আপনাকে আঘ।ত করিব না 'আপনি প্রাণের মায়ায় 

জামাতাকে নিহত করাইয়াছেন, এখন এই অক্ত্র গ্রহণ করুন | বপিয়। 

শীয় অস্ত সুখে ধরিলেন। মানসিং মঞ্্মুগ্ধের স্তায় দাড়াইয়। রহিলেন। 

৪ ইশা খাঁর উদারতা লক্ষ্য করিয়। মোগল সেনাপতি স্তত্তিত হুয়া 

গেলেন এবং ইশ! খার বন্ধুত্ব ভিক্ষা! চাঠিলেন। ইশ খা মানদসিংহকে 

প্রীতির বন্ধনে বাধিয়! রাখিলেন। 

মানসিংহের যুদ্ধে এই গ্রকার পৃষ্ঠ প্রদর্শন এবং ইশ! খার সহিত বন্ধুত্ব 

শছ। 'প্রাণ বাচান তাহার পরিবারের কাহারও 'ভিপ্রেত চিল না। 

বিশেষ যখন মানসিংছের পত্বীর কাণে এ কথ! উঠিল, তখন তিনি বুঝিলেন 

্টাহার বৈধব্য নিকটবর্তী । তিনি জানিতেন, ম।নসিংহকে বাঙ্গালা মুলুকে 

পাঠানের ভিতর একট। রাজনৈতিক ষ€যন্ধ ছিল-__মানসংহের গ্ভার এক 

জন হিন্দু বীরকে এই বিশাল মোগল সাআজ্যের সর্ব প্রধান সেনাপতি 

পদে বরণ করা মোগল »আঅ!টের অভিগ্রেত নহে। তবে যে বাঙ্গালাণিজয়ে 

প্রেরণ কর। তাহার 'অন্ত টর্দেশ্ আছে? হয় শত্রু সংহার, না হয় মান" 

সিংহের বিনাশ ; উভয়তঃই সম্াটের কোন ক্ষতি বুদ্ধি নাই। এইবার ইশ। 

খার জয়ে রাণী মনে করিলেন সম্রাট, মানসিংহকে অসম্মান কিবেন তাই 

তিনি প্রতিজ্ঞ| করিলেন তিনি রাজধাণীতে ফিরিয়। যাইবেন না। মানসিংহ 

একটু বিপদে পড়িলেন; কি করেন। অবশেষে বন্ধুর শরণাপন্ন ৬ইলেন। 

ইশ| খ। বন্ধুর এই পারিবারিক গোলযোগের মীমাংসার জন্ত তাহাদের 

সঙ্গে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 

মোগলের রাজধানী বিশাল আগর! নগরীতে পৌছিতে ন| পৌছিতেই 
ইশ! খ। বন্দী হইলেন। কিন্তু মোগল সম্রাট ধখন এগারসিন্ধুরে মান- 

সিংহের প্রতি ইশ! খার উদারতা ও মহান্নভাবতার কথা শ্রুত হইলেন, 
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তখন তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়! প্রকাহী ঘরবারে তীহাকে 

*দেউয়ান মসনদ আলি”? উপাধি খেলাৎসহ বহু পরগণ! উপঢৌকন দিয় 

দেশে পাঠাইয় দিলেন । ইশা খ। অচিরেই স্থখ, সম্মানসহ শ্বীয় রাজ- 

ধানী জঙ্গলবাড়ীতে পৌছিলেন । 

| শ্রীনরেন্ত্রনাথ মভুমদার | 

ওরংজীবের পত্রাবলী । 
সআট উরংজীর তাহার পুভ্রগণকে যে পত্রাবলী লিখিতেন, তাহার 

অনুবাদ আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিব। এই সমস্ত পত্র হইতে সম্রাটের 

বিশ্বাস, চরিত্র ও রাজাসংক্রান্ত বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। আমরা 

বর্তমান সংখায় সতখানি পত্র" প্রকশ করিব। এই পত্র কতিপয় 

সম্র(টের জোযষ্ট পুত্র সাহ আলমের উদ্দেশ্রে লিখিত । 

প্রথম পত্র । 

প্রিয় পুত্র, ঈশ্বর তোমায় নিরাপদ রাখুন £-_ ূ 

সম।ট সাহজাহান শ্বর্গারোহণের পূর্বে তাহার পৈতৃক জনপদ সমূহ 

জয় করিবার জন্ত আমার ভ্রাতা মোরাদ বসকে বারণ্থার বন্ধ, ব্দাথসান্, 

খোরাশান, ছিরাত প্রতৃতি স্থানে প্রেরণ করয়াছিলেন। এই সমুদয় 

অনপদই সম্্রট সৈম্ভগণের দ্বার! জিত হইয়াছিল, কিন্ত মোরাদের কাধ্য- 

শৈথিল্য হেতু উক্ত জিত জনপদ সমূহ তাহার শাসন হইতে মুক্ত হইয়া 

উঠে। কারণ বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার পূর্বেই সম্রাটের আদেশ ন। 

লইয়], মোরাদ উক্ত জনপদ সমূহ পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া! আসেন। 

ইহাতে যথেষ্ট অর্থ ও শক্তি ব্য়িত হযর়। এই জন্ভই লোকে বলে, 

'অকম্মুণা পুজ অপেক্ষা কন্ত! অধিকতর বাঞ্ছনীয় ।' 

কথায় বলে, “পিত৷ যাহ অসম্পূর্ণ রাখিয়। যান,পুজ তাহা সম্পন্ন করে।” 
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সুতরাং উক্ত প্রদেশসমূহ জয় করিবার আশায় আমি তোমাকে সুশিক্ষিত 

সৈগ্ঠ ও যুদ্ধোপযোগী দ্রবাসমূহ প্রেরণ করিয়াছি; কিন্ত আমার বারংবার 

আদেশসত্তেও যখন তুমি এক ঝান্দহার জয় করিতে পারিলে না, তখন 

ব্টমান অভিযানের যেকি ফল হইবে, তাহ! আমর বলিতে পারি না। 

%৮্তঃ দেখা] যাইতেছে, তোমার দ্বার। কোন কার্য হইবে না। নিজের 

তাল সকলেই বুঝে, আমরা আমাদগের জীবনের শেষ সীমায় উপাস্থৃত 

হষ্য়াছি; উক্ত প্রদ্বেশসমূহ আমাদিগের আর্ধকারে আন্থক বা নাই 

মাহক, তাহাতে আমাদিগের ক্ষতি বৃদ্ধিকি। কিন্তৃতুমি কি করিয়া 

দ্গতে তোমার আত্মীয় স্বজনের নিকট এবং পর জগতস্থ সম্রাট সাজা- 

£ানকে যুখ দেখাইবে। আর মনে রাখিও, মাথার উপর ঈশ্বর আছেন, 
(তনি তোমার কাধ্য দেখিতেছেন। 

দ্বিতীয় পত্র | 
পুল, 

শুনিলাম যে এই বৎসর তুমি “নৌরোজ+(১) উৎসব সম্পন্ন করিয়াছ। 

ঈশ্বর করুন যেন তে।মার ধর্মবিশ্বাস (২) অটুট থাকে। কিন্তু তোমাকে 

কে এই নূতন ধর্ম শিক্ষা দিল? হ্য়ূত তুমি আরদগণের নিকট হইতে 

এই অভিনব ধর্মমত শিক্ষা! করিয়াছ। সে যাহা হউক এই “নৌরোজ” 

“মাগী”গণের উৎসব এবং এই দিন বিক্রমার্দিত্য সিংহাসন আরোহণ 

(১) পারস্তবাদীদিগের পঞ্জিক! অনুসারে নৌরোজ ঘৎনরের প্রথম দিন এবং এই 

দিন শুর্ধ্য মেব রাশিতে প্ধার্পণ করে। 

(২) পারদ্যবাদীদিগের মধ্যে শিয়া ও গুষ্সি এই ছুই দল আছে। গুয্লিগণ 

“নৌরোজ” উৎসবে যোগদান করে না। সঞ্জট নিজে শুনি ছিলেন। তাহার পুজ 
শিক্পাগণের উৎসযে যে।গদ।ন কয়াতে, তিনি বিরস্ক হুইয়। তাহার পুজকে এই পত্র 

লিখেন। 
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করিয়া বিক্রম সন্বৎ প্রচার করেন; এই জন্তও উক্তদিন ভারতের 

কাফেরগণের (হিন্ুু) নিকটে পবিত্র। অতএব তোমার ইহাতে যোগ 

দেওয়া উচিত নয়। ভবিষাতে আর 'এরপ নির্ব,দ্বিততাঁর পরিচয় দিও ন1। 
€ পস্তে )-- 

“মামি বকিয়াই মরিতেছি । কিন্তু তোমাদের মধো কেহই 
বৈচিত্রা লক্ষ্য করিলে ন1।” 

"আমার পাপের জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দিকে আমার চিন্তকে 

উন্মুখ করিয়া সর্ববানস্তঃকরণে হার নিকট ক্ষমা চাহিচেছি » 

তৃতীয় পত্র। 

তোমার চতুর্থ পুত্রকে তুমি অতান্ত স্নেহ কর। তাহার উন্নতির 

জন্য তুমি আমাকে যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়।ছ, তাহ! আমি পাঠ 

করিয়াছি। কিন্তুজ্োষ্ঠ বর্তমান থাকিতে কনিষ্রের উন্নতি কি করিয়! 

সম্ভবপর হইতে পারে। তোমার পুজের গৃহপরিশোভিত করিবার 

আদেশ চাহিয়াছ দেখিয়া আমি লাশ্চর্ধা হইয়াছি, কারণ ইহাতে প্রতিপন্ন 

হইতেছে যে, তুমি তোমার নিজের ঘরের সম্বাদ রাখ না। যাহা হউক 

তোমার জন্ত তোমার পুজের বিষয় স্মরণ রাখিব। 

চতুথ পত্র । 

শুনিলাম যে তুমি সৈন্য সংস্কারে মনোযোগ দিয়াছ এবং সৈম্ত মধ্ো 

আধক বেতনের কর্মচারী নিযুক্ত করিতেছ। বোধ হয় তুমি কানা 

হারাভিমুখে অগ্রসর হইতে মনস্থ কারয়াছ। ঈশ্বর তোমার উপর তাহার 

করুণাকণা বর্ষণ করুন। [কন্ত তুম যে কেন লাহোরে যাইতে অনুমতি 

চাহিতেছ, তাহ! বুঝিতে পারিলাম না। সেইজন্ত আমরা নাশির খার 

বেতন হইতে ৫** শত মুদ্রা কমাইয়াছি এবং দেই হিন্দু সভাসদকে 
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বিদায় দিয়াছি। তোমার জ্ন্ত এই সমস্ত হূর্ঘটন! ঘটিতেছে, এই সম 

লোককে পুর্ব হইতেই বিদ্ব/য় দেওয়। উচিত ছিল। 

পঞ্চম পত্র। 

তুমি প্ররৃতস্থ থাকিয়াও কি করিয়! যে ফতেউল। খাকে রুট করিলে, 

তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যখন আমরা অল্প বয়স্ক ছিলাম, তখন 

আমর! ওমরাহদ্দিগের প্রতি এন্ধপ ভদ্র ব্যবহার দেখাইতাম ষে, তাহার! 

আমাদিগের সকলের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সেই 

ই দারার যথেষ্ট ক্ষমতা সত্বেও তাহার নিন্দয় ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া 

অনেকে আমাধিগের সাহাধয করিবার জন্ত দারাকে পরিত্যাগ করিয়া- 

ছল, আর যাহারা দারার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া! আমাদের প্রতি 

বাবহার করিতে পরাজ্ুখ হন নাই, তাহারাও আমাপিগের ধৈধা ৪ 

শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়! আমাদের মহত্ব প্রকান্ঠে স্বীকার করিতে বাধ্য 

হইয়াছিলেন। সুতরাং আমািগের শৌধ্য ও শিষ্টাচারে সম্রাট সাজা- 

ছানের পারিষদবর্গ মোহিত হওয়াতে আমরা পিপীলিকার স্থায় অতি 

চীন হইলেও আমাদিগের অস্ত্রকুশলতার দ্বারা মহৎ ও দু্ধর কার্ধ্য সমুহ 

দাধন করিতে সমর্থ হইয়াছি। ফতেউল্ল! খা! একজন উদ্ভমশীল সাহলী 

সোনক পুরুষ, তোমার দুর্বাবহারের দ্বারা তুমি তাহাকে বিরক্ত করিয়াছ। 

কন্ু তোমার অবিদিত নাই যে, সে আমাদিগের প্রভৃভ উপকার করিয়াছে 

পছ্ে) “লক্ষ রত্ব দান করিয়া! কি হইবে? তুমি ত একটী রতু ভাঙ্ 

নাই, তুমি একটা হৃদয় ভাঙ্গিয়াছ।”” অতএব অতীত বিষয়ের অন্ুশোচন। 

ছাড়িয়া দাও । ভাঙার সহিত মনোমালিন্য মিটাইয়। ফেল। তাহ! হইলে 

তোমার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে (পঞ্চে) “আমরা তোমাকে থে 

পরামর্শ দিই, কোন আপ।ত্ত উত্থাপন না করিয়া! তাহ! শ্রবণ কর। 

দি কোন ব্যক্তি করুপার বশবর্তী হইয়! তোমাকে কোন পরামর্শ 
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দেন, তবে তুমি সে পরামর্শ শুনিয়া কাজ করিও ।* ভবিতব্যই ঈশ্বরের 
হস্তে। “যিনি ধর্মপথে অছেন, আমি তাহাকে প্রণাম করি” 

ষষ্ঠ পত্র । 
জনৈক আত্মীয়ের পত্রে অবগত হইল।ম যে, তুমি জাফরাঁণ, বর্ণের * 

উষ্ভীষ শিরে ধারণ করিয়। রাজসভাস্র প্রবেশ কর। এবং “ফুলবািঃ' 

পরিচ্ছদ (যে পোষাকের উপর পরপূষ্পাদি অঙ্কিত থাকে ) তোমার 

অঙ্গে শোভাবদ্ধন করে। তোমার 2য় পলিত কেশ ব্যক্তির এরূপ 

বিলাদিত। শোভ1 পায় না। 

সপ্তম পত্র । 
আমার নিকট হইতে সম্বাদ লঃষ! মুনাম খা! তোমার নিকট যাই- 

তেছে। আমি কোথায় চলিয়াছি জানি না। আমি পাপী-_-আমার 

কি হইবে, তাহ। সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরই জানেন ।, সর্বশক্তিমান 

পরমেশ্বরের হস্তে তোমাদিগকে সমর্পণ করিয়া, আমি বিদায় লঈতেছি। 

আমার অবর্তমানে যেন আমর পুক্রগণ বুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া পরস্পরের 

সহিত বিবাদে না লিপ্ত হয়। মনে রাণিও সৈন্য ও প্রজাগণ ঈশ্বরের 

জীব; বিনা কারণে তাহাদিগের রক্তপাত করিতে তোমাদ্দিগের অধিকার 

নাই কিন্ত আমি দেখিতেছি যে, আমার মৃত্যুতে ভয়ানক গগুগোল 

উপস্থিত হইবে। যে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর মানবহদয়ে বর্তমান থাকিয়! 

জীবগণকে শুভ ইচ্ছ! প্রদান করিতেছেন, যাহার অনন্ত জ্ঞানের এক 

কণিক! লাভ করিয়। মানুষ বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত, তিনি এই সমুদয় 

নিরীহ প্রাণিগণকে রক্ষা! করুন। সতা বটে তিনি আমাদিগের হন্ডে 

তাহাদিগের পালন ভার দিয়াছেন, কিন্তু আমর! ক্ষুদ্র ভ্রান্ত জীব মাত্র! 

| শ্রীসত্যচরণ সর্বাধিকারা। 
বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি । 

* যুললমীন ধর্মে জাফরাণ ঘর্পের পরিচ্ছদ নিষিদ্ধ । 
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দ্বারবামিনী। 
মহানদের সঙ্গিকটে, পাওুয়ার চারি পাঁচ মাইল পশ্চিমে, একটা 

ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ইহা ভুগলী জেলার অন্তর্গত, নাম দ্বারবাসিণী। 

ঘারপাসিনীর ইতিহাস ভাগ্ডারে কোন 'অপরিজ্ঞাত সত্য অতীতের 

অন্দকারে লুক্কায়িত আছে কিন! বলিতে পারি শা, কিন্ত নিরাভরণ! 

গ্রাম দ্বারবাসিনী যে নীলকর কুঠিয়ালগণের সেবিকারূপে বহুকাল মব- 

স্থান করিয়া! বসনে ভূষণে, সাজ সঙ্জায়, হতাদূতা গ্রাম্য গৌড়াগণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ট! ছিলেন, গ্রাম মধো অনাদরে ভগ্নপ্রায় নীলকুটার বুহৎ 

গ্রাকার ও “চিম্নি” এ ব্যয়ে আজিও সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রামটী এখন 

তাহার পুর্ব গৌরব বজ্জিত। ই স্বনাম ধন্ত মহাত্ম শ্রীযুক্ত প্যারী- 

মোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জমিদারী অন্তর্গত । বর্ধমান দরবাসিনী 

ক1তপয় নিঃস্ব গ্রামবাসীর জননী | বুদ্ধ আপনার নিঃস্ব মস্তানগণকে 

বক্ষপঞ্জরের মধো কন্ম মুখরিত জনপদের চক্ষু হইতে দুরে আত দূরে 

দারপ্রের আবরণে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে দারিদ্রাব্যঞ্জক 

মালিন্ তাহার মজ্জাগত ভইয়| উঠিয়াছে। 

রাজা প্যারীমোহনের বায়ে পরিচালিত একটী ইংরাজি স্কুল দারিদ্র্য 

ুন্ধ গ্রামের নিভৃত পল্লীকে মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। মুমূষ্ূ ব্যক্তির 
অঙ্গদধগালন দৃষ্টে বুঝা যায়, ফে জীবন প্রদীপ স্তিমিত, কালে যে তাহ! 

পূর্ব জ্যোতি লা করিতে পারিবে না, কে বণিতে পারে--অবাধ মুক 

শিশুগণের আনন্দোস্ছবসিত মুখমণ্ডল ও উচ্চ কগধ্বনি গ্রামের নিস্তব্ধত| 

বাধি ভগ্ন করিয়! জীবনী শক্তি প্রচার করিতেছে । 

ম্যালেরিয়া বাংলার পরম শকত্র। ১৮৬৩ খুঃ দ্বারবাসিনীতে ম্যালেরিয়! 

দেখ! দিল। দেখিতে দেখিতে সমগ্র গ্রাম ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া 

পড়িল। সরকারী কাগজে প্রকাশ যে, ছয় বৎসরের মধ্যে ২৭৯৮ 
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গ্রামবাসীর মধ্যে ১৯*০ শত জন ভবলীল! সন্বরণ করিয়াছে । কি 

পরিতাপ ! 

দ্বারবাসিনীর পুর্ব ইতিহাস নানারূপ অদ্ভুত গল্পজালে জড়িত। 

এককালে এই স্থানে একজন হিন্দু নরপতি বাস করিতেন। তিনি 

মুদলমানদিগের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলে এই শ্রাম মুনলমানগণের অধীন 

হয়। হিন্দু মুনলমানগণের মধ্যে সে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহ! অবলম্বন 

করিয়া এক গ্রামা প্রবাদ আছে, তাহ এই। 

দ্বারপাল নামক . এক সদ্গোপ বংশীয় রাজা দ্বারবাদিনীতে রাজত্ব 

করিতেন। রাজার সাত মহিষী। ০্সাতমহিষী” আপনাদিগের অলোক" 

সামান্তরূপে “সাতপুরী” উজ্জ্রল করিয়! বাস করিত। ত্বারপাল পরম 

নিষ্ঠাবান জিতেন্দ্রিয় হিন্দু । তাহার একদেশদর্শিতায়ও মানব কোন 

ছার, দেবঙাও সহ্ষ্ট ছিলেন। চঞ্চল! লক্ষ্মী আপনার চঞ্চল স্বভাব 

বিস্বৃত হুইয়। কিন্করীর স্টা় রাজ অস্তঃপুরে বাস করিতেন । মাতা দ্বার- 
বাদিনী মাঠে মাঠে শম্ত-গ্তামপ-অঞ্চল বিছাইয়া, সঙ্গীত মুখরিত তরু- 

গণের জিদ্ধ ছায়ায় যেন প্রগাঢ় শ্নেহে গ্রামটাকে ঢাকিয়! রাখিয়/ছিলেন। 

স্থানে স্থানে স্থ্গভীর পুষ্কপ্রিণী যেন মাতৃবক্ষ নিংস্যত পীষুষ আধার। 
সকলেরই দিন পরম আনন্দে অতিবাহিত হইত। দেবতা যতর্দিন 

প্রসন্ন ছিলেন, ততর্দিন দ্বারবািনীর সম্তানগণ ছুঃখ কাহাকে বলে 

জানিত ন1। 

ভাগ্য যখন প্রসন্ন থাকে, তখন কিছুরই অভাব থাকে না। স্বারপাল 

আপনার বিস্মৃত উদ্ভান সংলগ্ন ভূমখণ্ডে এক স্থুগভীর পুফরিণী খনন 

করিপেন। পরে আপনার তপোনিষ্টার বলে ইষ্টদেবকে সন্ত করিয়। 
এই বর লাভ করিলেন যে, উক্ত পুষ্কারণীর জলে যেযাহ। মনে করিয়া 

স্(ন করবে, পু্রিণীর দেবশাক্ত বলে, তাহার কাম্য লাভ কারবে এই 

'পুঙ্ধরিণীর নাম কাম্য পু্ধরিণী। ইহা! এখনও বিদ্তমান আছে । 
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কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। শুভ্র আকাশে কোথা হইতে বাল 

মেঘ উদয় হয়। েক্ুদ্র গ্রাম খানি শাস্তিস্খে সমাচ্ছন্ন ছিল, হঠাৎ 

একদিন বিজয়ীর সর্বগ্রাী অস্ত্রঝনৎকারে তাহার দ্বারদেশ মুখরিত 

হইয়া উঠিপ। দ্বারবাসিনীর সখের দন ফুরাইল। 

মহম্মদ আপি সসৈন্যে দ্বারবাসিনীর দ্বারদেশে উপনীত হইল । দ্বার- 
পান ক্ষুদ্র ভূমাধিকারী মাত্র। রণমদমন্ত মুসলমানের সহিত প্রতিদ্বন্দিত! 

কারবার শক্তি ছিল না। ভরস৷ ইষ্টদেখ। দেবান্ুগৃহীত দ্বারপালের 

রণনৈপুণ্যে মুসলমানগণ শ্রান্ত ও বিপর্গ্রপ্ত হইয়া পড়িল। আর 

আশ্চধ্র বিষয় এই যে, মুষ্টিমেয় হিন্দুসৈনা বহু যুদ্ধেও কোনমতে হাস 

পাইল না। অথচ প্রত্যহ শত শত হিন্দু মুসলমানের ক্ষুধিত কুপাণে 

ধরাশায়া হইতে লাগিপ। মংন্মদ বহু অনুসন্ধানে অবগত হন যে, রাজ- 

প্রাসাদসংলগ্ন এক সরোবর আছে। ইহার নাম জীবনকুণ্। ঈশ্বর 
বরে আহত এমন কি মুমুর্ম, বাঞ্তি ইহাতে গ্নান কারিয়া, অচিরে সুস্থ 

হইয়া উঠে। মুতব্যক্তি ইহার জলম্পর্শে সজীব হইয়া বনুবৎসর জীবিত 

থাকে। আহত ও মুত হিন্দু সৈন্যগণ, আত্মীয়গণ কতৃণ্ণ উক্ত সরোবর- 

তারে নীত হইয়া, ইহার জলম্পর্শে আরোগ্যলাভ করতঃ পরদিন পুনরার 

আসিহস্তে শত্রুর সম্মুখীন হুইয়াছে। হায়! দৈবশক্তিসম্পন্ ব্যক্তির 

সহত সামান্য মানব কি করিয়া সমকক্ষ হইবে? এ যে ছইতন্তের 

দ্বারা সমুদ্রবক্ষ বিদীর্ণ করিবার বৃথ! চে?! তবে যে মহম্মদ সুদুর 
তর্ধীস্থান হইতে তরবারিমাত্র বক্ষে ধরিয়া চলিয়া আদিয়াছে, সে কি 

বাংপাদেশের একঞ্ন অশ্রতনাম! ভুম্যধিকারীর নিকট পরাস্ত হইয়া, 

অধিকৃত জীবন বহন করিয়। ফিরিয়। যাইবার জনা ? মহম্মদ আলি চিন্তিত 

ইইল। 

মুলমান সৈনোর মধ্যে একজন ফকির ছিলেন। তিনি মংশ্দকে আশ্বস্ত 

করিয়া হিন্দু সন্যাপীর ছদ্মবেশে রাজ প্রাসাদাতি মুখে যাত্র। করিলেন। 
২৩ (বষ্ঠ বর্ষ) 
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উৎকট অমঙ্গল, মন পূর্ব হইতেই জানিতে পারে। সাত রাণী এই সময় 

প্রমোদ উদ্যানে প্রিয় সধিগণের সছিত রহস্ত করিয়া কলকণ্ঠের কাকণি 

গুনিয়া ও আপনাদিগের স্বক%নিঃস্থত সঙ্গীতে বনের পাখীদ্দিগকে লজ্জা 

দিয়া, হাসিয়া হাধিয়া, ঢলিয়। ঢ!লয়া কাননভূমিকে উচ্ছৃসিত রূপের 
তরঙ্গে চঞ্চল করিয়৷ তুলিয়াছিল। অকন্মাৎ তাহাধিগের ডান অঙ্গ ঘন 

ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল। আনন্দ সঙ্গীত নিস্তব্ধ হইয়া গেল। 

পৃথিবী যেন গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইয়। তীহাদিগের পাদদেশ হইতে 
সরিয়া যাইতে লাগিল। সাতরাণী ভীত ও সন্ত্রস্তপদে প্রাসাদ মধ্যে 
প্রবেশ করিল। এমন সময় উক্ত ছক্সবেশী মুসলমান ফকির প্রতিহারীকে 
রাজদশন ই৮হ1 জ্ঞাপন করিল। 

রাজ। দ্বারপাপের সন্ন্যাসীর উপর অচলা ভক্তি। সুতরাং সন্নাসীর 

নাম গশুনিবামাত্র তিনি স্বয়ং দ্বারদদেশে উপস্থিত হইয়া! তাহাকে সাদরে 

রাজসভায় লইয়! আমসিলেন। নৰীন সন্যাসীর মন্তক ঘন, কৃষ্ণ, বুহৎ 

জটাজালে বর্ধার মেঘাবৃত আকাশের নায় আচ্ছন্ন । স্থগঠিত সুন্দর 

দেহ গ্রতিজ্ঞাব্যঞ্রক চক্ষু উজ্জল ভ্রাকুটাপূর্ণ, মুখমণ্ডল গম্ভীর ক্রুরতামগ্ডিত। 
স্বারপাল কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নযাসীর প্রয়োজন সব্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সে উত্তর 

করিল--“আমি অবগত হইলাম যে, তোমার প্রাসাদ্সংলগ্ন একটা 

সরোবরে স্নান করিলে পীড়িত ব্যক্তি সুষ্ৃতা লাভ করে। আমি পীড়িত, 

সুতরাং উক্ত পুক্ষরিশ্নীতে স্নান করিয়া আরোগ্যলাভ ইচ্ছা! করি। আনান 

করিবার অনুমতি প্রনান কর। রাজ বিন। আপত্তিতে তাহাকে অনুমতি 

প্রদান করিলেন। ছদ্মবেশী মুসলমান ফকির মুখবিবরে গোমাংস খও 

লুকাইয়। জলমধো প্রবেশ করিল। গোমাংস স্পর্শে পুফরিনীর জল 
অপবিজ্র হওয়াতে, সরোবর তাহার পূর্ব্ব শক্তি হইতে স্থগিত হুইল। 
রাজলক্্ী অনাচারী রাজাকে পরিত্যাগ করিয়! চলিয়! গেলেন। 

এইবার হিন্দুগণ মুসলমানগণের অমিত পরর্াক্রমের নিকট পরাতব 
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দ্বীকার করিল। শোকে মুহামান দ্বারপাল তুষানলে প্রাণত্যাগে স্বীয় 
দুতর প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কখিত আছে যে ইহার পরে মুনলমানগণের 

হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষ। করিবার জন্ত সাত মহিষী ও তাহাদের সাত শত 

গথীনহ জলপ্ত চিতায় জীবনাহুতি প্রদ্দান করে । 

বৈদাবাটী যুবক সমিতি । শ্রীশিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। 

এতিহীসিক ব্যক্তিগণ__(১) 
নাদরসাহ 

( পুর্ব গ্রকাশিতের অনুবৃত্তি ) 

মাস্হদ হইতে ৫* মাইণ দূরে অবস্থিত খিলাতের রাজকীয় দুর্গে 

নাদিরের খুল্পতাত সেনানাম্নক ছিলেন *। দারিদ্র্যপি্ট অবস্থা বৈগুণ্যে 

পরিচালিত না্দির দীনহীন বেশে খুল্পতাতের অনুগ্রহপ্রার্থী হইসস 

খিলাতে উপনীত হইলেন। খুল্লতাতের আশ্রয় ভিন্ন তাহার দীড়াই- 
বার স্থান ছিল না। ত্রাতপ্পুত্রের লাঞগনা ও ছর্দশার কথা শুনিয়! 

স্নেহপ্রাণ বৃদ্ধের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি নাধিরকে সঙন্গেছে 

গৃহের মধো স্থান দ্িলেন। কিন্তু হূর্ভ।গ্য নাদিরের উপর তখনও 

ভাগ্যলক্ী প্রসন্ন হন নাই। উচ্ছঙ্খলার মধ্যে লালিত উদ্মার্সগমী 

* আমর] পূর্েই বলিয়াছি যে, নাদির দরিজ্রবংশৌভুত ও অজ্ঞাতকুললীল 
পিতার পুত্র । কিন্তু নাদিরের খুল্লতাঁত কি করির়। এই সম্মানার্ঘ উচ্চপদে প্রতিতিত 

হইয়(ছিলেন, তাহ! বল] সহজ নহে। কেজার সাহেষ বলেন বে, নাদিরের পিতা! 

খিলাতের শাসনকর্ব। ছিলেন এবং তাহারই মৃত্যুর পর তদীয় কনিষ্ঠ সহোদর নাদিরের 

খুঙতাত উদ্তপদ লাভ করেন। কিন্তু ইহ! ফ্রেজার সাহেবের স্বকপোলকল্পিত 

উপস্ত।স তির আর কি হইতে পারে ? কারণ উত্তর জীবনে নাদির স্বপ়্ং বারংবার আপনার 
অঙ্গ তকুলশীলত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। | 
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নাদির আপনার ছুশ্রিয়াসক্তির পরিচয় ন দিয় থাকিতে পারিলেন না। 
উচ্চাকাজ্ষা তাহাকে পাগল করিয়! তুলিয়াছিল। খুল্লতাত স্নে*পু্ 
অন্নে তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা মিটিল না। হিনি খুল্লতাতের বিরদ্ধে 
ষড়যন্ত্র পাকাইয়। তুলিতে লাগিলেন। তাহারই অন্মে পুষ্ট হইয়া নাদির 
তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া! শাণিত অসি উঠাইলেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থ 

হইল। তাহার ষড়যন্ত্র শীঘ্রই গ্রকাশ হইয়া পড়িল। রোষে, ক্ষোভে 

ও লজ্জায় ১৭২১ খুঃ খিলাত পরিতাগ করিয়! নার্দির চলিয়া গেলেন। 

খুল্পতাতের ন্নেহণীতল আলিঙ্গন হইতে এইরূপে অমান্রষিক ভাবে 
আপনাকে খিচ্যুত করিবার কালে শাহার কুলিশেপম হুদয়ে কোনরূপ 
ব্যথা লাগিয়াছিল কিনা, অন্তর্বামীই জানেন; কিন্তু ইহার অব্যবহিত 

পরেই আমরা তাহাকে একটা ক্ষুদ্র দল গঠন করিয়া পরস্থাপহরণরত 
দেখিতে পাই। ১৭২১ খুঃ হইতে ১৭২৭ খুঃ পর্যযস্ত ছয় বৎসর ধরিয়! 

নাদির এই দলের নায়কত্ব করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র সেনানীর নায়কর্তে 

প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি অত্যদভুত কাধ্যকুশলতায় সকলেরই মনে ভীতি 
'ও বিল্রয় উৎপাদন করিয়াছিলেন, ইহ! সহজেই অনুমেয়। আমরা 

এক্ষণে পারশ্তদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক ইতিহাসের সংক্ষেপতঃ 

আলোচন। করিব। নার্দিরের জীবনের সহিত ইহার বিশেষ সম্পর্ক 

না থাকিলেও সাহার জীবনী বুঝিবার পক্ষে ইহ!তে বিশেষ সুবিধ। 

হইবে। 
১৭২২ খুঃ আফগরানগণ পারশ্ত আক্রমণ করিয়া ইম্পাহান দখল 

করে এবং সেই সময়ের পারস্ত সাহ হুসেন রাজ্য ছাড়িয়। আফগান- 

দিগের শরণাপন্ন হুন*। ইস্পাহান অবরোধের সময় হুসেন সাহের 

পুঅ তামাম্প্ পিতার জন্ত সৈন্থ সংগ্রহার্ধে নগর ছাড়িয়। চলিয়া! যান। 

কিন্তু নগরত্যাগের অবাবহিত পরেই, লোক পরম্পরায় পিতার পর. 
ক 7191001015 1115001 01 126151205 
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জয়ের বার্তা তিনি শ্রবণ করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া! পড়েন। পরে বন্ধু- 

?ণ্র সাত্বনায় ও সাধারণের উৎসাহে প্রকুতিস্থ হইয়া! তিনি “গাহ” 

অর্থাৎ সম্ত্রট উপাধি গ্রহণ করেন । এই সময় তাহার পিতা কারাগারে __ 

পিতৃশক্র আফগানগণ ইম্পাহানে ক্রমশই প্রবল হইয়। উঠিতেছিল। 

এতদ্বাতীত প্পিটার দি গ্রেট” (256০7 00 01686) ও ক্যাথারাইন্ 

. কাট (08017211756 076 [71050 ) কাম্পিয়।ন্ সাগরের উপকৃলস্থ 

গিণান প্রদেশে রুষিয়। শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত, সমর সাজে 

পারস্তের দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছিল। আবার তুর্কীগণ খুঞ্জিস্থান 

ও ইরাকের বিভিন্ন প্রদেশের উপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। 

এই বিপ্লবের সময়ে শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়!) তামাস্প, মহ সমগ্তায় 

পড়িণেন। অর্সিতে শক্তি, মন্তি্ষে বুদ্ধি ও হৃদয়ে সাহসের সম্মলন 

ব্যতীত এই -ঘার ছুদ্দিনে শাননদণ্ড কগনই অবিচলিত থাকিতে পারে 

ন1) কিন্ত তাহার এই তিনেরই অভাব ছিল। তিনি ছুর্বলপ্রকৃতি 

খিলানী নরপতি বলিয়া পরিচিত *। আহার দৌর্বল্যের পরিচয় 

পাইয়! ভাহার আত্মীয়গণ ও তাহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতে 

ছল। আবার হিরাত ও খোরাশানের শাসনকর্তা তাহার ছর্বল শাসন 
অগ্রাহা করিয়! মালিক মহম্ম্ন নামক জনৈক আফগান সেনানীর সহিত 

একযেগে মাসহদ ও নিখাপুরে আপন[দের শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করি- 

বার জন্ত সম্মিলিত বাহিনী তাহার রাজ্যাভিমুখে পরিচালিত করিবার 

ন[বতীয় আয়োজন করিতেছিল। ম্থতরাং দুর্বল প্রকৃতি তামাম্প, 

উপায়াস্তর ন! দেখিয়া! রুষিয়৷ ও তুকাঁর সহিত সন্ধি করিবার জন্ত ব্যগ্র 

হইয়। উঠিলেন। কিন্তু তাহার দৌর্বপ্যের কথা রুষিয়। অথবা তুকীর 
কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং সাহার এই সাধু ইচ্ছা! অপূর্ণ ই 

রথিয়। গেল। বনু কণ্টেও প্রাণপণ যত্ধে তিনি একটা ক্ষুদ্র সেনাদল 
কক (51110110105 01 21127৮01101, 
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গঠন করিলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই জনৈক সেনানায়কের 

সহিত তাহার মতান্তর উপস্থিত হওয়াতে উক্ত সেনানায়ক তাহার 
অধীনস্থ প্রায় ১৫০০ শত সৈন্ত লইয়া চলিয়া গেল। ইহাতে সেনাদ্ 
গঠনে ষাবতীয় ভবিষ্য চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়। গেল। বন্ধুগণ্র 

স্বার৷ পরিত্যক্ত ও চারিদিকে শক্ররিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি 

অস্থুস্চত মুগশাবকের হ্যায় পর্বত হইতে পর্বতাস্তরে আশ্রয় লইয়! 

আপনার শোকদগ্ধ হৃদয়কে শক্রগণের সর্বগ্রাসী হস্ত হইতে রক্ষা করি, 
বার জন্য ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। পারঞ্তে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত 

হইল। বিশৃঙ্খলা ও অরাঁজকতার মধ্যে সাআাজ্য সমর্পণ করিয়া কাম্পিয়ান্ 
হদের উপকূলবর্তী কার্হাবাদ নাক স্থানে ফতে আপি খা নামক 
জনৈক চীফের (০7151) আশ্রয়ে জীননের অবশিষ্ট কয়েক বংদর 

অতিবাহিত্ত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। 

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নার্দির ভাগ্যলক্্মীর প্রসন্ন কটাক্ষ অবলোকন 

করিয়। উৎফুল্ল হইয়! উঠিলেন। দেশের রাজশত্তি, অব্যাহত ন! থাকাতে 
তাহার বিশেষ স্ুবিধ। হইয়াছিল । ১৭২১ খুঃ ১৭২৭ খুঃ পর্ধযস্ত অবাধে 

লুন কার্ধ্য পরিচালন করিয়া তিনি প্রায় সহত্্ বাক্তির নায়ক হইয়া 

উঠিয়াছিলেন। এই সহন্র ব্যক্তির সাহায্যেই তিনি খোর।শানের শ।সন কর্ত 
মালিক মহন্মদকে পরাস্ত করিয়৷ উক্ত প্রদেশের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিতে 

পাঁরিতেন; কিন্তু যে দুরদ্রশিতার বলে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির 
চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, 
এই ছন্দিনে বিশেষ শক্তি সঞ্চয় না করিয়! প্রদেশ বিশেষের শাসন৭ও গ্রহণ 
করিলে কখনই (সে শাসনদও অবিচলিত থাকিবে না। তিনি অপেক্ষ। 

করিতে ল।গিলেন। কিন্ত এই সময় হইতে ত্রাহার সৌভাগোর উদ্য়। 
একদিন তিনি খিলাতের অস্তঃপাতী স্থানসমূহে যখন ঘুররয়! বেড়াইতে- 

ছিলেন, সেই সময় এক ব্যক্তি ১৫** সৈন্ক লইদা নাদিরের সন্ধে আসিয়া! 
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ঠাড়াইল। তামাম্পের সহিত মনোবিবাদের ফলে যে সেনানায়ক আপনার 

সৈ্সগণকে সঙ্গে লইয়া তামাম্পের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া 

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইনি সেই ব্যক্তি। এই ব্যক্তি নার্দিরকে নেতা 
বলিয়া গ্রহণ করিল এবং আপনার যাবতীয় সৈম্ত কাহার অধিনায়কত্তে 

নিয়োজিত করিয়। অবনতমস্তকে তাহার আদেশ পালন করিবার সম্মতি 

জ্ঞাপন করিল। 

ভ্রাতষ্পভ্রের শক্তিসঞ্চয়ের কথ শ্রবণ করিয়া নাদ্দিরের খুল্লতাত ভীত 
হয়! পড়িলেন । তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে, বুঝি বা 

তাহার শেষ জীবনে ক্ষীণ দীপশিখা বিশ্বাদঘাতকতার শাণিত কুঠারে 

ভিন্ন করিবার জন্তই নাদিরের এই বিপুল আয়োজন । অনেক চিন্তার 

পর গতস্তের অনুশোচন! পরিহার করিয়া নার্দিরকে একখানি পত্র প্রেরণ 
করেন। এই পত্রে তিনি নািরকে বলেন “ঈশ্বরের ইচ্ছায় তুমি এখন 

এক সৈম্তদল গঠন করিয়াছ; গশুনিয়াছি যে তোমার অধীনস্থ লোকগণ 

তোমার আজ্ঞাবাহী। যদি এই সমস্ত লোক লয়া তুমি তামাম্পের 
সাহাষা কর, তবে মামি নিশ্চয় বলিতে পারি; রাঙ্রশক্তির আনুকুপা হেতু 
তোমার যে পুণ্য সঞ্চয় হইবে, তাহাতে ঈশ্বর তোমায় উপর সন্ত হইবেন। 

আর এক কথা--বাহার শক্তি আছে, দেশের কার্যে প্রাণপাত করিয়! 

অতুল কীর্তি লাভ করিবার পক্ষে বর্ধমান সময় তাহার বিশেষ উপযোগী 1% 
তিনি আরও বলেন যে তামাম্প তাহাকে নিশ্চয়ই সাদরে গ্রহণ করিবে, 

আর নাদিরের হইয়! তিনি সমাটের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা! চাহিবেন। এই 
প্রস্তাব গুনিয়! তামাস্পের সৈশ্ুদলে প্রবিষ্ট হইবার জন্ত নাদির বিশেষ 

ওনুক্য দেখাইতে লাগিলেন এবং কালবিলন্ব না করিয়া সাহকে এই 

বিষয় জানাইবার জন্ত তাহার খুল্লতাঁতকে বারম্বার অন্থরোধ করিতে লাগি- 

লেন। নাদিরের খুল্পতাত নাদিরকে ক্ষমা করিবার জন্য তামাস্পের নিকট 

ষে পত্র প্রেরণ করেন, শাহের নিকট হইতে যথাসময়ে তাহ! ফিরিয়। 
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আদিল । নাদিরের ছক্িয়ার জন্ত কোনরূপ অনুযোগ না করিয়! তামাম্প 

উল্ত ক্ষমা পত্র খিশাতে পাঠাইয়। দিয়াছিলেন। যথালময়ে এই পত্র নাদি- 

রের হস্তগত হইল। এই পত্র পাইয়া নাদ্দির অত্তান্ত আনন্দিত হইলেন; 

কারণ দন্গ্যু বণিয়! যে তাহার ছূর্ন(ম ছিল, সাহের ক্ষমীপত্রের ফলে তাহার 

সে দুর্নাম অপনোদিত হওয়ায় তিনি শাঁর সমাজের নিকট নিন্দনীয় ও 

রাজদ্বারে দণ্ডার্হ নহেন। এই পত্র পাইয়! একশত বাছা অশ্বারোহী সঙ্গে 

লইয়! তিনি খুল্লতাতের সহিত সন্মিলিত হইবার জন্ঠ যাত্রা! করিলেন। 

সকলেই মনে করিল হুঞ্জনের মধ্যে মনোমালিন্ত ছিল, তাহ! কাটিয়া 

গিয়াছে। বুদ্ধের স্নেহালিগন দ্বারা আপন জীবন ধন্ত করিবার জন্ত 

বুঝি বা নার থিলাতে চলিয়ছে। কিন্কু শ্নেহমমতা নাদিরের হৃদক্ধে 

কখনও স্থান প।ইয়াছে, তাহা তাহার সমস্ত জীবনের আলোচনার দ্বার! 

কথনই প্রতিপন্ন হয় না। স্থতরাং যাহারা মনে করিয়াছিলেন যে, নাদির 

তাহার খুলতাতের স্নেছভিখারী, তাহারা নিতাস্তই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন। 

নাদ্দির ৫০০ অশ্বারোহীকে পথের নানাস্থানে ছদ্মবেশে লুক্ধায়িত রাখিয়৷ 

মাত্র একশত শ্শ্বারোহী সঙ্গে লইয়া হাস্তমুখে খুল্লতাতের ছূর্গমধ্যে 

প্রবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধও ছুইশত সৈম্ের সহিত নাদিরকে সাদরে গ্রহণ 
করিলেন। আমোদ প্রমোদে ও বিশ্রস্তালাপে এক দিন কাটিয়। গেল। 

বৃদ্ধের মনে যে সামান্ত সংশয় ছিল, নাদরের সুমিষ্ট আলাপে তাভা দুর 

হইল। মার কোনই বাবধান রহিল না, কিন্ত নাদিরের আগমনের 

দ্বিতীয় রঙ্গনীতে ষখন শান্ত্রীগণ নিরাম্দায়িনী নিদ্রার শাস্তময় ক্রোড়ে 

দিবসের কর্ধক্লান্ত শরীরকে স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল।, তখন 

হঠাৎ নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়। নাদিরের দ্বারা নিয়োজিত ৫** শত 

সৈন্ট উচ্চশবে হুর্গ আক্রমণ করিল। 'প্রহরিগণ এই হঠাৎ আক্রমণের 

জন্ত গ্রস্ত ছিল না। তাহার! শীঘ্বই শক্রহস্তে পরাজিত হইল। নাদির 

স্বয়ং খুল্লতাতের গৃহে প্রবিষ্ট হইয়! বৃদ্ধকে শ্বহন্তে হত্যা করিলেন। এইরূপে 
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খিলাতের ছুর্গ একরপ বিনা বাধায় ভাীহার হস্তগত হইল! পরদিন 

প্রভাতে খিলাতবামিগণ এই 'অভাবনীয় পরিবর্ভন দর্শন করিয়!, বিন়্ে 

৪ ভয়ে নাদিরকে একবাক্যে খিলাতের শাসনকর্ত। বলিয়! স্বীকার 

করিল। 

ইচ্ছা করলে নাদির অনায়ানে একজন স্বাধীন নৃপতির স্ায় থাকিতে 

পারিতেন। প্রকৃত পক্ষে ভামাস্প অথবা ইস্পাহানের আকগান অধি- 

নায়ক অপেক্ষা তাহার অবস্থা! ভাগই ছিল। তিনি একজন সাহমী 

বীরপুরূষ এবং তাহার "ধীনস্থ সৈশুগণ তাহার প্রতি একান্ত অন্ুরক্ত 

ছিল। কিন্তু তিনি একটা ক্ষুদ্র প্রদেশের অধিনায়কত্বে সন্তষ্ট থাকিতে 

পাধিলেন না। ম।স্হদ হইতে ৬৭ মাইল দুরে নিশ।পুর নগর অরাস্থত 

ছিল। পূর্বেই বলিয়ছি যে এই শান মাফগ।নগণ ইতিপূর্বে অধিকার 

করিয়াছিল। প্রায় তিন হাজার সৈম্ত নগরের রক্ষা কার্যা সম্পাদন 

করিত। নার্দির তামাম্পের নামে এই স্থান জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প 

হইলেন। তামাস্পের প্রতি এই অহেতুক শনুরাগের কারণ কি, তাহ 

বলা সহজ নয়; কিন্তু নাদ্দির যেকোন মহৎ উদ্দোশ্তের বশবন্তী হইয়! 

এই দুঃপাহপিক কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হন নাই, যথা স্থ!নে আমরা তাহার উল্লেখ 

করিব। এই স্থানে এই বশিলেই যথেষ্ট হইবে যে তিনি বুঝিয়াছিলেন, 

যি তিনি গ্রজাসাধারণের হৃদয়ে 'এই বিশ্বাস বদ্মুশ করিতে পারেন যে 
পারস্তের ন্যায় সঙ্গত সআাটের জন্ত প্রজা মণগ্ডলীকে বিদ্রেহী নরপতি 

বিশেষের শাসন দণ্ড মুক্ত করিবার ভন্ত এই অভিযানের আয়োজন করিতে 

বাধ্য হষ্টয়াছেন, তাহ! হইলে ঠিনি গ্রজ্জা সাধারণের সহানু তি লাভে 

কখনই অপারগ হইবেন না; আর যে সিংহাসন রাজভক্তি ও প্রজানুরাগ 

ও সাধারণের সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে টলাইতে হইলে ধে 
শক্তির প্রয়োজন, বিচ্ছিন্ন পারস্তে তখন সে শক্তির একাস্ত অভাব ছিল। 

সে যাহ! হউক, নাদির একদিন আফগাঁনগণকে একটা অধিত্যকার মধ্যে 
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ভুলাইয়৷ আনিয়। নির্দায়ভাবে হত্যা করিলেন। তার পর বিজয়ীর স্তায় 

নিশাপুরে প্রবেশ না করিয়! নিতান্তই বন্ধুভাবে সাধারণের সমক্ষে তিনি 
উপস্থিত হইলেন। সরল নিশাপুরবাসী কুচক্রীর চক্রান্ত বুঝিল না। 
তাহার! নাঁদিরকে নিতান্তই বন্ধুতাবে গ্রহণ করিল। নাদ্বির তাহাদিগকে 

বুঝায় দিলেন যে,তিনি গপ্রজাগণের উপকারার্থই নিশাপুরে পদার্পন 
করিয়াছেন। অত্যাচারনিমগ্নক% গ্রজাপুগ্তকে রক্ষা করিবার জন্তই 
তাহার এই অভিযানের আয়োজন, আর তাড়িত সম্রাটের স্তাষ্য অধিকার 

তৃত্তের হস্ত হইতে গ্রহণ করিবান্ জন্যই তাহার এই হৃষ্কর সাঁধন!। 

যখন প্রজাগণ দেখিল যে ছূর্গ মধ্য সঞ্চিত ভ্রব্সমূহ সৈন্তগণের মধো 

বিভাগ করিয় দিয়া নাদ্দির তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করতঃ প্রজাগণকে 
রক্ষা! করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিলেন--তাহাতে সাধারণের ধনসম্পত্তি 
লুন্ঠিত হওয়! ও দূরের কথা, বরং সুরক্ষিত হইয়! উঠিল-_তথন তাহাদের 

মধ্যে সন্দেহ মাত্র রছিল না। পারস্তবাঁসিগণ নাদ্দিরকে দয়ার প্রতিমৃত্ত 
বলিয়। বিবেচনা করিল $ এবং তাহার নেতৃত্বে আপনাদিগের জীবন ধন্য 
করিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এইরূপে এক নিশাপুরে সহত্ধিক 
ব্যক্তি নাদ্দিরের পতাকাসুলে সমাগত হয়। 

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি । ক্রমশঃ 

শশা শন্থরেন্্রনাথ মিজ্র। 

প্রাচীন মুলতান। 
( পূর্ব গ্রকাশিতের অনুবৃত্তি ) 

১১৯৩ খৃঃ হইতে ভারতে নূতন যুগের স্থত্রপাত। সেই দিন 
ভারতের সমরক্ষেত্রে মুসলমানের অপিমুখে, ভারত-রাজলক্ষমী রুধিরাক্ত- 

কলেবরে ভারতবর্ষ চিরদিনের জন্ত পরিত্যাগ করেন। মহম্মদ খধোরী 

পানিপথ যুদ্ধে বিজয় মুকুটে বিভৃষিত হইয়া ভারতে মুসলমান রাজত্বের 



প্রাচীন মুলতান। ৩৬৩ 

প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমান শাসন দণ্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে, ভারতে 
এক নূতন যুগের শুত্রপাত হয়। ভারতের ভাগ্যচক্ষের সহিত মুল- 

তানেরও ভাগ্য পরিবর্তিত হয়। এতদিন মুসলমান স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়| 

পরিগণিত হইত) মহম্মদ ঘোরীর ভারত জয় ও মুলতানে শাসনকর্ত! 

স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মুলতানের স্বাতন্ত্র্য চলিয়া যাঁয়__মুলতান গঞ্জনবীবংশের 

অধীন হইয়া! পড়ে। কিস্তু ভারতে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান রাজ্য শীগ্বহ 
স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে সক্ষে আবার মুলতানেও হিন্দু- 
প্রাধান্ত প্রতিষিত হয়। দিল্লী সম্রটের অধীনস্থ হিন্দু রাজ্যরূপে, 

মূলতান আপনার অস্তিত্ব বছুর্দিবদ পর্যযস্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। 

১১৩০ খুঃ হইতে গজনবী বংশের পতন আরম্ত হয়। এই সময় মরকোর 

অল, আদ্রিসির প্রদিদ্ধ গ্রস্থ প্রকাশিত হয়। তাহার গ্রস্থেও আমর! 
মুলতানের উল্লেখ দেখিতে পাই। এই গ্রন্থ হইতে আমরা অবগত 

হই যে, মুলতান তখনও ধন-গৌরবে ভারতে একটি শ্রেষ্ঠ নগর বলিয়! 

পরিচিত হইবার যোগ্যতা! হইতে স্থলিত হয় নাই। (কাহার বর্ণনার 

সারাংশ আমর] নিয়ে দিলাম) £-- 

“ভারতের সন্নিকটে মুলতান অবস্থিত; কেহ কেহ বা মুলতানকে 

ভারতের অন্তর্গত বলিয় অনুমান করেন। ইহা আকারে প্রায় 

''মননুবার” সমতুল্য ; _-ইতিহাসে ইহ হ্বর্ণগৃহ বলিয়া! কথিত। এই 

স্থানে যে দেব প্রতিমূত্তি অবস্থিত, তাহার উপর হিন্দুগণের অচল! ভক্তি, 

ইহার দর্শনাকাজ্ফ।য় হিন্দুগণ বহু দূরদেশ হইতে সমাগত হয় । দেবোদেশে 

প্রদত্ত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া, মন্দিরের পুজক, দাস ও বহুশত ক্রীতদাস 

স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্র! নির্বাহ করিয়! থাকে। 

এই প্রতিমূর্তি অত্যন্ত পুরাতন। ইহ।র প্রাচীনত্ব সম্বদ্ধে এই 
বলিলেই যথেষ্ট হুইবে যে, ইহ! কবে কাহার ঘার! গ্রতিষঠিত হইয়াছে, 
তাহা কেহই বলিতে পারে না । মুলতান একটি বৃহৎ নগর; নগরের 
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মধ্যে এক ছর্গ অবস্থিত। ছুর্গের চারিটী দ্বার, এবং ইহার চারিদিকে 
পরিখা । মুলতানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়। যায়। 
গ্রজাপুঞজজের অবস্থ! শ্বচ্ছল; কর অপেক্ষাকৃত কম। হাঁজাজের ভ্রাতা 

মহমদ বিন যুন্থূপ মুলতানে ৪* বাহার * স্বর্ণ প্রাপ্ত হন; এজন্ত ইহ 
আরব ভ।যায় “ন্বর্ণগৃহ*” বলিয়। পরিচিত | 

অল, আ্রিসি মুপত।নের যে বিনরণ গ্রন্থমধো সম্সিবেশিত করিয়।. 
ছেন, ইঠাই তাহার সংক্ষিপ্তাংশের অনুবাদ । 1 ইহা উক্ত গ্রন্থে আমর 
জানিতে পারি, মুলতানের প্রাচীন সুরধ্যমন্দির তখন পর্যান্ত বিশেষ 
দ্রষ্টব্য ছিল। পুর্বববন্তী এতিহাসিকগণের সহিত অল. আদ্রিসির কোন 
বিরোধ নাই। অন্তান্য আরব ভৌগলিকগণের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি; _-অল আদ্রিসির ধর্ণনায় আর নৃতন কথার উল্লেখ নাই। 
এইবার আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ্রতিহাদিকগণের গ্রন্থ আলোচন! 
করিব। 

ভারতে মুপলমান শাসনদণ্ড প্রঠিষ্ঠিত হইয়াছে । কুতবউদ্দিন 
আপন প্রভুর হস্ত হইতে শাসনদও গ্রহণ করিয়! ভারতে স্বাধীন মুপল- 
মান রাজা প্রতিষ্ঠিত কারয়াছেন। ভারত পিংহাসনে দাঁসনৃপতিগণ 
আসীন। এই সময় আমর! মুলতানে নাপিরুদ্দিন কুব/চা নামক জনৈক 
মুসলমানকে শাসন-দও পরিচালন করিতে দেখিতে পাই। ১২৭৫ খুঃ 
মহম্মদ ঘোরার মৃত্যু হয়। এই সময় কুবাচ1 দিদ্ধু ও মুলতানের শ।সন- 
কর্ত। ছিলেন। তিনি দিলীশ্বর কুতবুদ্দিনের কন্যাকে বিবাহ করেন। 
মুলতানের শামনকর্তা ও কুতবের জামাতা বলিয়া, শক্তিসঞ্চয় করিবার 
তাহার যথেষ্ট সুযোগ [ছল। কুতবউীদ্দনের মৃত্যুর পর নাসিরুদ্দিন 
আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোঁষণ। করিয়া, স্বাধীন নরপতির 

* ১ বাহার ওজনে ৩৩৩ মিন! ; এক মিন। প্রায় ১ সের ]1217021. 
1 1111915, 1115101) ৬০], 1, 1০88. 83. 
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নায় শাসনদণ্ড পরিচালন করিতে আরম্ভ করেন। স্থৃতরাং মুলতান 

দিল্লীর শাসন হইতে স্বতন্ত্র হইয়৷ পড়ে। 

নাসিরুদ্দিন প্রায় ১২ বৎসর শ্বাধান নরপতির ন্যায় মুলতান শাসন 

করেন। এই সময় মুলতানেই মুদ্রা গ্রস্ত হইত। নাসিরদ্দিন দিল্লীর 

কোনরূপ আদেশ গ্রাহা না করিয়া এইরূপে ১২ বর ধরিয়। মুলত।নকে 

একট স্বতন্ত্র রাঁজ্য বলিয়া ঘোষণ| করির়াছিলেন। পরে ১২১৭ খু: 

সামস্দ্দিন আলতামাস মুলতান জয়ের আয়োজন করেন। আলতামাসের 

সহিত নসিরু/দ্দনের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আল্তামাস জয়লাভ করিয়| 
নামিরুদ্দিনের হস্ত হইতে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। ইহাতে মুলতান 
আবার দ্িল্লীরাজ্যের অধীন হইয়া পড়ে। 

ইহার পর বহুর্দিন পর্য্যন্ত মুলতানের আর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় 

না। জাকারিয়া আল কাজোয়ানী নামক জনৈক মুসলমান ১২৬৩ খুঃ 

একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বহু এঁতিহা'সিক ব্ক্তি ও নগরীর 

উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে আবার মুলতানের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এ সময় 
ভারতে দাস নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। এই দস নৃপতিগণের 

উল্লেণ প্রসঙ্গে গ্রন্থকর্ত। বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীন নগরী মুলঙান 

সুরক্ষিত। শক্রগণ সহসা নগরমধো প্রবেশ করিতে পারে না। 

তিনিও ইতিহাস প্রসিদ্ধ মুলতানের দেবমুস্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং 

উক্ত দেবপ্রতিমূর্তির পতিত্রতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য স্পষ্টতঃ বণিয়াছেন : 

ঘে, এই দেবমুর্তির জন্য মুলতান হিন্দুদিগের নিকট মুদলমানের মঞ 
নগরীর ন্যায় পবিত্র বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়! থাকে । তিনি মুলগান 

সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারাংশ এই-_ 

মুলতান একটা বৃহৎ সুরক্ষিত নগর । ইহার চতুর্দিক সুরক্ষিত ; শত্রগণ 
সহসা]! নগরমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মুদলমানগণের নিকট মক। 

যেরূপ পবিত্র, ভারতবাসী ও চীনবাসীর নিকট মুলতান সেইন্প পবিত্র; 



৩৬৬ এঁতিহাসিক চিন্তর। 

সুলতানের ুর্্যমন্দিরই এই পবিত্রতার একমাত্র কারণ। নগরের শন 

মুনলমাঁনদিগের হস্তে থাকিলেও, নগরমধ্যে হিন্দু ও মুসলমান একত্র বাস 

করিয়। থাকে । হিন্দুদদিগের যে স্ুর্ধ্যমন্দিরের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে, তাহ। 

উচ্চে ৩** হস্ত এবং দেবতার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭ হস্তপরিমিত। মন্দিরের 

পাশ্বেই মুনলমানগণ কর্তৃক নির্মিত মসজিদ | মুসলমানগণ কর্তৃক মুলতান 

জয়ের অব্যবহিত পরেই, এই মদজিদ নিম্মিত হয়। হিন্দুমন্দির মুসল, 

মানগণ কর্তৃক যে ধ্বংসিত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে 

ভারতের বহু দুরদেশ হইতে যাত্রিগণ আসিয়া দেবোদেশে যে ধনরত্ব দান 

করে, শাসনকর্তা মন্দিরের সেঝইতগণকে ভাহার কিয়দংশ প্রদান করিয়া 

উদ্ত্ত অংশ স্বয়ং গ্রহণ করেন। ইহাতে তীহার যথেষ্ট লাভ হয়। 

মালফুজাত ই তাইগুপী নামক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া! যায় থে 

মুলতানের ধনগম্পদে লুব্ধ হইয়া তৈমুরের আদেশক্রমে পির মহম্মদ 

জাহাঙ্গীর ১৩৯৬ খুঃ মুলতান আক্রমণ করেন । মুলতান আক্রমণ করিয়া, 

তৈমুরের নিকট হইতে সাহায্য প্রত্যাশায় ক্াহাকে যে পত্র প্রেরণ 

করেন, তাহাতে মুলতান আক্রমণের বিষন় বিশদভাবে বর্ণত আছে। 

উক্ত পত্র হইতে অংমরা জানিতে পারি যে, মুলতান এসময় সার নামক 

একজন নৃপতির্ শাসনাধীন ছিল। এই সারঙ্গকে? তিনিকি করিয়৷ 

মুলতানের সিংহাসন অধিকার করিলেন ?--ইত্যার্দি বিষয় নিরাকরণের 

জন্য আমর! ছুই একটী কথ! বলিব। 
১৩৮৮ খুঃ ফিরোজ টোগলকের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যুর পর রাজ্ো 

নানারূপ বিশৃজ্বখল। উপস্থিত হয়। পরে ১১৯০ খুঃ নাসিকুপ্িনের 

অপ্রাপ্তবয়স্ক ভ্রাতুম্পুব্র মহম্মদ দিল্লী সিংহাসনারোহণ করেন। তাহার 

শাসনদও গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে থোরতর বিশৃঙ্খল! ঘটিতে লাগ্রিল 
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প্রাচান মুলতান। ৩৬৭: 

মলয়, গুঞ্জরাট প্রভৃতি প্রদেশসণূহের শাসনকর্তুগণ বিদ্রোহী হওয়াতে, 

উক্ত প্রদেশসমূহ দিল্লণ সাত্রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়! পড়িতে লাগিল। ১ 

এই সদয় সারঙ্গ দ্বিপালপু:রর শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিলেন। 

তিনি বিশৃঙ্খলাসমূহ পরিদর্শন করিয়া, অবিলম্বে মুলতানের শাসনকর্তা! 

থিদির খঁকে তাড়াইয়া মুলতানের দিংহাসন অধিকার করেন । মহম্মদ 

টোগলক কোন বাধা দিতে পারল না) ম্ুুতরাং সারঙ্গ অনতিবিলম্বে 

আপনাকে স্বাধীন বলিয়া! ঘোষণ। করিলেন। ২ ইহার অবাবহিত পরেই 

পির মহম্মদ ভারতের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। তিনি সমুদয় 

খিধয় অবগত হুইয়!। মুলতানের শসনকর্ত। সারঙ্গের দরবারে এক 

রাজদুত €প্ররণ করেন। সারঙ্গের উদ্দেস্টে লিখিত এক পত্র দুতের 

হণ্ডে পাঠাইয়। দেন। ইহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, রাজ্শ্রেষ্ঠ তৈমুর 
আমাকে ভারত সীমান্তবর্তী প্রদেশসমূহের শাসন কর্ত। নির্বাচন 

করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আমাকে আদেশ করিয়া 

ছেন যে, বার্দ কোন নৃপতি আমাকে করপ্রদান করিয়া রাজচক্রবর্থী 

রূপে গ্রহণ করে, তবে যেন তাহার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার ন কর! 

হয়। কিন্তৃুষদ্দি কোন নৃপতি অবজ্ঞ! বশতঃ আমার আজ্ঞ। অমান্ত করে, 

তবে ভারতজয়ের জন্ত আমি আমার সমুদায় শক্তি নিয়োজিত করিব। 

যাহার জীবনের উপর মমতা আছে, সেই আমাকে বাৎসরিক কর 

প্রানে কখনই পরাধ্মুখ হইবে না। নতুবা আমি আর সৈন্য সামন্ত 
লইয়। তাহাকে আক্রমণ করিব।” ইহার উত্তরে সারঙ্গ বলেন যে 

যাহ! বাহুবলে জিত হইয়াছে, তাহা! বাহুবলে রক্ষিত হুইবে। নবোঢ! 

পত্ধীর ন্যায় বিন! বাধায় কোন সাম্রাজ্য বক্ষে ধারণ কর! যায় না। 

অতএব আমার রাজোর প্রতি যদ্দি তোমার লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়া থাকে, 
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৩৬৮ ধতিহাসিক চিত্র। 

তবে তোমার সৈন্য লইয়! আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও ।৩ পির 

মহন্মদকে প্রত্যুতই সারঙগগের সহিত সমরক্ষেত্রে সাক্ষাৎ করিতে 

হইয়াছিল। যুদ্ধে সারঙ্গেরই পরাজয় ঘটে। ভ্ভিনি বন্দী হন এবং পির 

মহম্মদ মুলতান জয় করিয়া নগর অধিকার করেন ।৪ 

তৈমুপঙের আক্রমণের পর প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া, মুলতানে ঘোর 

অরাজকতা বিরাজ করে। সত্য বটে থিক্সির খ। সৈয়দ নামক জনৈক 

মুসলমান তৈমুলঞ্গের নামে মুলতান শাসন করিতে চেষ্টট করেন, কিন্তু 
গ্রকৃত গ্রস্তাবে এ সময় কোন নৃপতি বা রাজপ্রতিনিধি ছিল ন|। 

ইছার কিছু পরে ১৪৪৩ খুঃ খিজিরের পৌত্র সৈয়দ মহম্মদের সময় 

মুলতানে - “লাঙ্গ” নামক 'আফগান বিদ্রোহী হয়, ইহাতে চূড়ান্ত 

অরাজকত। উপস্থিত হয়। 

সৈয়দগণের সময় মুলতান দিল্লীর শাসন উপেক্ষা করিতে সমর্থ হয়। 

তাহাদিগের সময়ে মুলতানে কেন ভারতে নানা স্থানে শ্বাধীন রাজ্য 

স্বাপিত হয়। মুলতানের কোন শাসনকর্তাই ছিল না) তাহার উপর 

আবার মুলতান বৈদেশিক আক্রমণে অস্থির হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় 

লোকের কষ্টের পরিসীমা রহিল না । এই সময়ে বল্লাল লোদী দিল্লীর 

পিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তিনি মুলতান জয় করিবার জন্য 

দিল্লী ত্যাগ করি! মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হন, কিন্তু পথে 

দিলী আক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়া_মুলতান জয়ের আশ! ত্যাগ করিয় 

রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন। উপারাস্তর না দেখিয়া! মুলতানবা সিগণ 

একমত হইয়! সেখ যুলুপ নামক জনৈক ব্ক্তিকে মুলতানের শাগনকর্তী! 

নির্বাচন করেন। এই ব্যক্তি বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও অন্যান্য গুণে বিভূবিত 

ছিলেন। তিনি মুলতানের শাসনদও গ্রহণ করিয়। শান্তিস্থাপন 

৩--15111015 [11500179 ৮০], 111 5952 399. 

৪. চ611509, 



প্রাচীন মূলতান। ৩৬৯ 

করতে বন্ধপরিকর হন। সৈন্যগণকে উপযুক্ত বেতন ও শিক্ষা দিবার 

ন্যবস্থ। কাঁরয়া, তিনি বিভিন্ন জনপদের সহিত সব্ষিহ্থত্রে বঙ্গ হন। এই 

শমুপায় জনপদ্রবাসিগণ মধো মধ্যে মুলতান আক্রমণ করিরা শান্তি নষ্ট 

কারত। রাজ্যশাসনের নানা ব্যবস্থার পরা তন 'আফগান'দগের 

সহিত যুদ্ধ করিবার আয়োৌগন করিতে লাগলেন। ইভা দেিয়া লাঙ্গা- 

দিগের অধিনায়ক যুন্রপের শরণাপন্ন হইয়া বস্তাতা স্বীকার করিল, এবং 

এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন রাখবার গন্য যুস্থপের সহিত মাপনার কন্যার খিবাহের 

প্রস্তাব করিণ। যুস্থপ এই প্রস্তাবে আপগ্তি কাধপেন না। মুপতান 

নগরে উত্সবের আয়োজন হইতে পাগিপ। ঘরে ঘরে আনন্দোৎ্সব। 

এই আনন্দের দন যুখ্প ।ববাহ করিবার জন্য আফগান আঁধনায়কের 

গুহে উপস্থিত হইপেন। কিন্তু শিশ্বাসঘাতক্ আফগান জামাতাকে 

সদরে গ্রহণ না করিনা সগ্মা বন্দা কারস। তারপর যুন্থপকে বন্দা 
বস্থায় [দিল্লীতে গ্লেরণ করিয়া, আপন মুলতান কুখণউাদদন পা 

উপাধি গ্রহণ করিয়া ১৪৪৫ খুঃ যুগতানের সিংহাদন গ্রহণ করে। 

যুন্ুপ মুলঠান জয় কারবার চেষ্টা করিয়া এ্রতিষ্ঠিত শাস্তি নঈ করিতে 

'একাস্ত অনিচ্ছ। প্রকাশ করাতে, বল্লালপ লোদী রাঙজামধ্যে তাহার 

থাকিবার উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দেন । | 

কুতব উদ্দিন গ্রায় ৬* খৎসর মুপশান শাসন করেন। এই ৬৯ 

বৎসরের মধ্যে মুলতানে একরূপ বিরাম শাঞ্তি বিরাজিত ছিল। 

১৪৬৯ খু: তীঙ্থার মৃত্যু হয়। তিনি প্রজ্জাপুগ্লের অত্যন্ত প্রির ছিলেন। 

হাহার মৃত্যুতে কোন মুলতানবাসাঁহ মশ্রু সম্বরণ করতে পারে নাই। 

কুতব উদ্দিনের পর, তাহার পুক্র হুসেন লাপ। যুপতানের রাজা হন । 

তিনি বিদ্বান্, সাহধী ও বর্মাকুশল বপিয়। ইতহাসে পরিচিত। ভছার 

গময়ে সুলতান দন্সিণপশ্চিমে বিস্তৃত হয়। 

মুগতান গ্রান় ৮* বৎসর লাঙ্গাবংশীয় নরপতিগণের খ।সনাধীন 

২৪ (ষষ্ট বর্ষ) 



৩৭০ এঁতিহ সিক চিত্র। 

ছিল। এই সময়ের মুলতান ভারতের সর্বত্র পরিচিত হইয়। পড়ে। 

কারণ আরবগণ এই সময় মুলতানের ভিতর দিয়া বাণিজ্য ব্যপদেশে 

ভারতের মধ্যে উপস্থিত হইত । এই ময় মুলতান ভারতের দ্বার 

বলিয়া বিবেচিত হইত। (০1১ ০1 11100056101) ) এই সময় ধন- 

সম্পদে ও বাণিজ্য ব্যাপারে মুলতানের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইহার 

সৌভাগ্যে আকুষ্ট হইয়!, ধিভিন্ন জনপদবাসী এখানে আমিয়! বান করিতে 

আরম্ভ করে। এইরূপে ইহার পোকসংখ্যা বদ্ধিত ও নষ্ট সম্পদ 

পুনরাগত হয়। 

ক্রমশঃ 

বৈদ্ধবাটা যুবক সমিতি | হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়। 

ভারতে ইউরোপীয় বণিকৃ। 
পর্ত,গিজ | 

এমন দিন গিয়াছে যেদিন ইউরোপের লোকে ভারতের নামটা 

পর্যন্ত জানিতেন না। যে ভারতের খ্রশ্বর্য্ে তাহারা আজি আপনা" 

দিগকে অতুল প্রথ্ধ্যান্থিত করিয়! তুলিয়াছেন, সে ভারতের কথ৷ 

তাহাদিগকে জানাইয়! দিবার লোক ছিল না। ভারতের আধ্যধষিগণ 

যখন আপনাদের ইহলোক লীল। সম্বরণ করিয়াছেন, যখন ভারতের 

চন্দ্র-সূর্য্য-বংশীয় নরপতিগণ আসনুদ্র হিমাচল আপনাদের করতলগত 

করিয়া দোর্দওষ্প্রতাপে ভারত শাসন করিয়া গিয়াছেন, যখন 

ভারতের কাবা, অলঙ্কার, জ্যোতিষ ও শাহুর্বেদ শান্তর উন্নতির সর্বোচ্চ 

সোপানে আরোহণ করিয়া ছুন্ুভিধধনি করিয়াছে, যখন ভারতের) 



ভারতে ইউরোগীয় বণিক্। ৩৭১ 

সভ্যতা ভব্যত। অন্ঠান্ত জাতির আদর্শ হইয়াছে, তখনও ইউরোপ খণ্ডের 

অধিবাসীর1 ভারতের নাদটী পর্যন্ত শুনিতে পান: নাই। গুনিবার 
অবস্থাও তাহাদের ছিলনা । তাহার কত শতাব্দী পরে এ পর্যাস্ত 

কিছু নিশ্চিত হয় নাই, যখন চন্ত্রগুপ্ত মগধের খিংহাসনাপীন, যখন 

আর্যাগৌরব হীনপ্রভ হইবার উনুুখ, তখন ইউরোপের স্থ প্রাচীনকালে 

গ্রীসের স্থ প্রসিদ্ধ নরপতি আপগেকজন্দার সিন্ধুকুলে আ।গিয়া আপনার 

খিজয্নবেদিক! স্থাপিত করেন। সেই সময় হইতে ইউরোপে ভারতের 

পরিচয়, ভারতীয় হিন্দুর পক্ষে তাহা যেন “সেদিনের” কথা । ইউ- 

রোপীয় প্রত্ুতব্ববিদেরা ভারতের প্রাচীন্ত্ব লইয়া! যতই টানাটানি করুন, 

ভারত যে ভূমগ্ুলের সকল দেশ, সকল জাতকেই এককালে 

শৈশবদোলায় দোত্রপামান দেখিয়।ছে বা শুনিয়াছে, সে পক্ষে বিন্দুমাত্র 

সন্দেহ নাই। ভারতের সত্য ত্রেতা গতে দ্বাপরের শেষে কলিযুগের 
প্রারস্তে যে কুরু-পাগ্বের যুদ্ধ হইয়াছিল, ততকালে তাহার! কোথায় 

কিরূপ অবস্থায় ছিলেন, তাহার পরিচয় দিতে কাহার্দিগকেই ইতস্ততঃ 

করিতে হয়। সে সম্বন্ধে তাঁহাদের নানা মুনির নান! মত শুনিতে 

পাওয়! যায়। সে মসকল কথার আলোচনায় কাজ নাই) এখন দেখ! 

ফাউক, তাহার! কোন সময়ে, কিরূপ ভাবে ভারতের ম্থথ সৌভাগ্যের 

পরিচয় পাইয়া এদেশে গতাবধি আরস্ভ করিয়াছিলেন। তাহাদেরই 

মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, অতি প্রাচীনকালে মিসর ও আরবের 

লোকের! ভারতীয় পণ্য আপনাদের দেশে লইয়! গিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় 

করিত। ততকালে ইউরোপেও ভারতীয় পণ্যের ক্রয়বিক্রয় চলিত। 

কাবুল, কান্দাহার, সমরকন্দ, আগ্ট্রীকান এবং কাম্পিয়ান সাগরের 

উপকূল দিয়া ইউরোপে ভারতীয় পণ্যজাত লইয়া যাইবার একটী পথ 
ছিল। আর একটী পথ ছিল--পারন্তের মধ্য দিয়! ডামস্কান ও আলেক- 

জন্দ্িয়। পর্যাস্ত। এই পথ দিয়াই আলেকজজ্দিয়া, ম্মর্ণ) এবং ভূমধা- 



৩৭২ এতিহাদিক চিত্র । 

সাগরের ভীরবন্তা অন্তান্ত বাণিজা প্রধান বন্দরে ভারতের কৃষ ও শিল্প- 

ভাত দ্রব্োর ব্যবসায় চপিত। প্রধানত জেনেওয়া ও ভিনিশ নগত্বের 

বণিকদ্দগের এষ ব্যবসার একচেটিয়া ছিল। নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারি 
মাস পর্যন্ত পাবস্ত উপসাগর দিয়া এডেন পর্যযস্ত 'অনুকূপ বাযু-প্রবাহে 

বাণিজ্ায-পোত সহজেই গত্াঁয়াত ক'রতে পারিত। জেনেওএয়। ও 

ভিনিমের বণিকগণের বা'ণজানঙ্ষমীর প্রসন্নতা দেখিয়া পর্ত গিজের! 

সমুদ্রপথে ভারতে আআমিবার উপায় চিশ্তা করতে লাগিলেন। 

ইতোমধ্যে কম্বসের চেষ্টা ঘত্ে সামেরিকা আবিফৃত হইতে দেখিয়া, 

ভাহাদের উদ্যোগ-অনু্!ন বাড়িতে লাগিণ। পরিগজের রাজ ইংরাজ 

ও ইউরোতপর শন্ত'গ্ জাতির সহযোগি ত1 প্রার্থনা করিয়। যণন বিফল- 

মনোরথ হইলেন, "খন কাহার মুখাপেক্ষী হইয়। এরূপ কাধ্যে প্রবৃত্ত 

হষ্টবার (প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিপেন না। পর্তগিজ রাজ! জন 
সব্ব প্রথম অন্পসংখ্যায় বণিজাত্রী পাঠাইয়া আফি,কার উপকুলবস্তী 
স্থান গুলির সহিত পাঁরচিত হইবার চেষ্ট। করিপেন। এযাহায় নান্ 

অস্তরীপ পরাস্ত পাঁরজ্ঞাত হইল । দ্বিতায়বারে আফি কার পশ্চিম 

উপবূলপর্তী অন্গা্ত স্বানগু'ণর বিষয়ও অনেক জানিতে গাল গেল। 

তৃতীয় যাত্রায় নাবিকেরা বজাভর অন্তরীপের পর্বতময় ভয়ঙ্করী মুর্তি- 

দর্শন ও ভীষণ ঝটিক[বণ্ডে ভীহ হইয়া গ্রঠযাগত হইলে কুমার হেনরী * 

সেণ্ট ভিন্সেণ্ট অস্তরাপের সমপবত্তী “সেণার” নামক স্থানে বাস 

করিয়া উত্দিসঙ্কুল মহাসমুদ্রের প্রকৃতি পর্যাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

ধন্য অধ্যবসায়, ধন্ঠ উদ্ভোগ আয়োজন! খু: ১৪১৮ অন্দে তিনি মাশন 

পারিবারিক কর্মচারী জুয়েল পঞ্জাবে এবং ত্রিন্তামে ভেঞ্জ গামক 

*.10011000 14070797975 2 90007661501 ০0600170919 19171011092 01 

12110751017 51566700767 19 ৮076 06 12721770-2ইংলগ্ডের রাজা 

চতুর্থ হেনরির ফিলিপ! অফ লাওকাষ্টার নামী ভর্গীর সহিত পর্তুগালের রাজ! জনের 
বিঘাহ হয়, ইনি ভীহাদেরই পুত। 



ভরতে ইউরোগীয় বণিকৃ। ৩৭৩ 

ছুই ব্যক্তিকে একখানি মাএ বাণিজ্য-পোত সঙ্গে দিয় অকুল অনন্ত 
বারিধিবক্ষে ভ।সাইয়। দিলেন। পথিমধ্যে প্র১গু ঝটকাবর্ডে পড়িয়। 

সেই জাহাজ খানি সর্বপ্রথম পোর্ট শণ্ডো পরে মিডিয়ার দ্বীণে 

উপস্থিত হয়। ইভঃপুর্ববে এই ছুইটী দ্বীপ ইউরো'গীগদিগের কাহারও 

পরিজ্ঞাত ছিল না। 

পনর বৎসর পরে আর এক যাত্রায় আফি,কার সেনিগাল গামিগার 

আবিষ্কার হয়। খুঃ ১৪৭১ অর্ধে গোমেজ নামক পর্ভ,গিজের দ্বার! 

“গোলগ্ড ফোর্ট” স্থবর্ণেপকৃল নামক প্রদেশ আবিষ্কৃত হইগে 

পর্তগিঞ্সের তৎকালিক নরপতি আলখান্দো “ণর্ভ মফগিনি” উপাধি 

গ্রহণ করিয়ছিলেন। এখানে এলামন! নামক স্থানে একটা হুূর্গ 

নির্মিত হইপে তাহাই আফি,কার উপকূণে পর্ভূগিঙ্গ উপনিবেশের 

রাজধানী বলিয়৷ গণ্য হয়। 

আলফান্দে।র পুত্র রাজা দ্বিতীয় জন 'আফি, কার উপকৃলবস্তী অন্তান্ত 

স্থান আবিষ্কারের জন্য বড়ই আাগ্রহশীণ হইয়। উঠেন। খু* ১৪৮৬ অকে 

গডগো কাম” নামক জনৈক পর্তগিজ এণমিনা হইছে যাহা কররয়া 

কঙ্গোনদের মোহনা আবিষ্কৃত করেন। ক্রমশঃ কঙ্গো হীরে অনেক- 

গুলি স্থান পর্ভ,গিজ বাণিজ্যের প্রধান বন্দর হইয়া উঠে। 

খুঃং ১৪৮৬ অন্দে রাজা দ্বিতীয় জন আফ্কা।এ উপকৃন আবিরের 

বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়া “বার্থলোমিউ ডিয়াজ” নামক পর্ত,গিজ 

নাবিককে তিনথানি বাণিলা-পোত সঙ্গে দিয়া যাহাতে ,আংফকার 

দক্ষিণাংশ অতিক্রম করিয়া যাওয়া যার, গাহার চেষ্টা করিবার 

আজ্ঞা করিলেন | বার্থ পো'মউ আফিকাব।মীদেদ অন্য এক নুতন 

ব্যবস্থা করিয়া. ছণেন, কঙ্গোতারদন্তা স্থান হইতে ঢাগিটা কাফি, কন্তা 
সঙ্গে লইয়া তাহ।'দগকে ভাপ কাপড় চোপড় গোনারূপার গহন! 

পরাইয়া হাতে ভাগ ভাল খেলানা পি দেখানে যাইতে ল।গিণেল 



৩৭৪ এতিহামিক চিত্র। 

সেইখানে তাহাদিগকে নামাইয়। দিতেন । তাহার। লোকালয়ে গিয়। 

পর্তগিজদিগের শ্ী্বর্যের কথা গল্প করিয়া! বেড়াইত। এই কৌশল 

বেশ কাধ্যকর হইল ।-__এতদ্বার নান! স্থানে পর্তগিজ-প্রাধান্ত 

প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি ক্রমাগত অগ্রদর হইয়া নৃতন নূতন দেশে 
আধিপত্য বিস্তার করিতে এবং সর্বত্রই তাহার নিদর্শনস্বক্ূপ এক একটা 

স্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন । 

সমুদ্রের সুবিশাল অন্থুরাশি প্রায়ই সর্ধদাই চঞ্চগ __মধ্যে মধ্য প্রবল 

খায়ুপ্রবাহে অতুযুচ্চ তরঙ্গমলা দ্বারা সংক্ষুব্ধ. হইয়া থাকে। সেইর্প 

ঝটিকার্তে পড়িয়া জাহাঞ্গগুণি কখন উত্তরে কখন দক্ষিণে যাইতে 

যইতে তাহারা একটী অন্তরীপ বঝেষ্টন কারয়া সুদূর উত্তরে গিয়৷ 

উপস্থিত হইল, তের দি কাল ঝটিকার বিরাম রহিল.না। জাহাঞ্জ ও 

তন্মপ্যস্থ নাবিকপিগের প্রাণ সংশয় হইয়া' উঠিল । ঝড় আপিলে 
জাহাজগুলিকে পূর্বদিকে চালাইবার চেষ্ট। হইল, কিন্তু অনন্ত বারিরাশির 

কূল কিনার! মিলিল না দেখিয়। পোতাধাক্ষ উত্তর দিকে চালা ইলেন, 

অবশেষে তাহারা একটী অন্তরীপে উপস্থিত হইলেন। পোতাধ্যক্ষ 

ইহার নাম দিলেন “ঝটিকান্তরীপ”। ছুর্বিষহ ঝটিকাতে নাবিক্দিগের 
কষ্টের পরিসীমা ছিল না-_তাঠার! দেশে ফিরিবার গ্রন্ত অপ্থির হইল, 

খাগ্য ফুরাইয়া :আসিল, গাহাজগুলিও দুর্বল হইয়! পড়িল, বার্থল মিউ 

আপনার কম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া! প্রত্যাগমনই নিশ্চয় 

কারলেন। তিনি শ্বদেশে পছুছিলে রাজ! এ সমস্ত কথ অবগত হইয়! 

অন্তরীপটীর নাম দিলেন £উত্তমাশ।” 

যে সময়ে ডিয়াস আফ্িকার উপকূল আবিষ্ষারার্থ যাত্রা করেন, 

পর্তুগালের রাজ! সে সময়ে “কোভিঙ্গহাম ও “আলোঙ্জো ডি পেভা” 

নামক অপর ছুই জনকে ভারত বার্তী অবগত হইবার জন্য লোহিত- 
সাগরের পথে পাঠ।ইয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি মির পর্যন্ত পঁহছিয়! 



ভারতে ইউরোপীয় বণিক্। ৩৭৫ 

দেহত্যাগ করেন, এবং কোভিঙ হাম ছুইব|র চেষ্টার পর ভারতের পশ্চিম 

উপকৃপবর্তী কানানোর, কালিকট ও গোয়া নগরে উপস্থিত হষ্ট়াছিলেন। 
পথিমধে; পারস্তো পন।গরের তীরবর্তী বাণিজ্য-প্রধান নগর অর্মজনগর এবং 

মাফ্িক্কার উপকূলে সোকাদা মন্দর্শন করিয়াছিলেন । প্রত্যাগমনকালে 

তিনি আবিসিনিয়ার সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিগা বিশেষ খাতির যত 

পাইয়াছিলেন বটে; কিন্ত সেখানকার রাঙ্গনিয়মের বশবর্তী হইয়া তাহাকে 

সেখানে অবস্থিভি করিতে হইয়াছিল, দেশে ফিরিতে পারেন নাই। 

অগত্যা! তিনি পর্তগালের রাজাকে ভারতের কথা পত্র ছারা লিখিয়! 

পাঠান যে ভারতবর্ষের বাণিজ্যে প্রভূত লাভের সম্ভাবন! আছে। 
থুঃ ১৪৯৫ অন্বে পর্ভগালের রাগ জন পরলোক প্রস্থান করেন। 

ভাছার পুভ্র এমানুয়েল ভারতে বাণিজ্য বিস্তারের জন্ত বিশেষ ব্যগ্র 

হইয়া] উঠেন | কিন্তু মগ্রিগণ বিরোধী হুইলেন-_ঠাহার। নানাপ্রকারে 
ভারতে বাণিজ্যতরী পাঠাইবার অযৌক্তরিকত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, 

রাজ! কিছুতেই নিবৃন্ত হইলেন না, তাহার পিতা পিতামহাদির বাসন! 

গরিপুরণার্থ বদ্ধপরিকর হইগেন, সুদৃঢ় বাঁণিজ্যতপী প্রস্তত করিবার 
ব্যবস্থা করিলেন। ডিরাজ সেই সকল জাহাজ নির্মাণের পরিদর্শনের 

ভার পাইলেন। জাহাজ নির্মাণ সমাপ্ত হইলে রাজ! ভাস্কে ডিগামা 

নামক তাহার পারিবারিক কর্মচারীকে ডাকাইয়! পাঠাইলেন এবং 

তাহারই উপর ভারতযাত্রার ভারার্পণ করিগেন। তৎকালে রাজ্যের 

প্রধান প্রধান ব্যক্রিবর্গ উপস্থিত ছিপেন। রাঙ্গা! গামাকে একটা শোধেয় 
পতাক! অর্পণ করিয়। প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তিনি তাহার 'অভীপ্সিত 

কার্ষ্যোদ্ধারের জন্ত প্রাণপণ যত্ব করিবার পক্ষে ক্রুটী করিবেন ন|। 

তাহার পর যেষেকাজ করিতে হুইবে, তাহার লিখিত আজ্ঞ। প্রদান 

করিলেন । 
থৃঃ ১৪৭৯ অবের ৮ই জুলাই যাইবার দিনস্থির হইল। এ দিন 



৩৭৬ এতিহ(সিক চিত্র । 

তিন খানি জাহাজ সঙ্ভিত হহল। টেগাস নদীর তীরে লোকারখা 

হইল। রাঙ্যের সন্্রান্ত ব্যক্তিগণ সমুপস্থিত হইলেন। জাহাজের অধ্যক্ষ 

ও নাখিকের! ধণ্মমঠে প্রবি্ হইয়া সঞ্লেই প্রতিজ্ঞাবাক্য পাঠ করিলেন। 

ধর্মযাজকের। দীপশলাকা। হস্তে ঈশ্বরস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে তাহাদের 

অগ্রবন্তী হইলেন, পোতারোহীদিগের আকস্মীয় স্বজনেগা বিষর-বনে 

তাহার্দের সঙ্গে সঙ্গে চলিল, যাত্রিগণেপ উৎসাহার্থ সমাগত জন-মণ্ডপ 

হইতে কোলাহল উখিত হল, তন্ারা টেগান নদীর তীগভূমি প্রতি- 

ধ্বনিত হইয়া উঠিল। *যাীরা জাহাজে উঠিলেন, জাহাজ ছাড়িয়া দিল-_ 
তাহাদের প্রায় সকলেই সাশ্রনয়নে জন্মভূমির প্রতি এক একবার দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিলেন- তখন তাহাদের শ্বদেশবাসীর! কূলে ঈীড়াইয়৷ যতক্ষণ 

দৃষ্টি চলিল, ততক্ষণ শুস্তিতভাবে বিদায়দৃশ্ঠ দেখতে লাগিল। ক্রমে 
যখন জাহাজগুলি দৃষ্টিপথের খাহিরে পৌ(ছল, তখন সকলেই এক একটা 

দীর্ঘ নশ্ব(স তাাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন কারল। 

ইউরোপীয় বণিকপিগের নেই একদিন আগ আজি একদিন। আজ্জি 

কাণপি ইউরোপীয় ঝণিঞ্য জাহ।জে ভারতেগ জলপথ পরিপুর্ণ, ভাগতের 

বন্দর ইউরে।পের পণ্যে পরিপূর্ণ। বাণিজে। লক্ষ্মীর বাদ, একথা ইউ- 

রোপের বাণকনশ্প্রনা়কে সার্থক করিণ। ভারতের বাণিজ্যলক্ষমী 

ইউরে!গীয় বণিকগণকেই আশ্রয় করিণেন। ভারতের বাণিঞ্যপোত 

আল্জিক!পি অর্দৃশ্ত হইয়াছে । ভারতের বণিক আর জণপথে যান না, 

“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী; যে দেশের প্রবাধ বাক্য, সে দেশের লোক আনি 

বাণিক্য-বৈমুখ, ভাবিলেও চক্ষের জল সম্বরণ হয় ন1। 

এই সমুদ্রযত্রার প্রথম চারি মাস কাপ ঝড় বৃষ্টিতে বড়ই কষ্ট হইখ- 

ছিল। তাহা পর পর&গিজ পোত 'আাফ্রিকার উপকূল বাহিয়। অগ্রসগ 

হইবার সময় উপকুণব|সীদেন বাধহারেও ধৈবছুর্বিপাকে নানা কষ্ট 

পাইতেছেন। সোকাণ। অতিক্রম করিয়ু। তাহারা এক নদীর মোহানাক় 
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ভারতে ইউরেপীর্ বণিক্। ৩৭৭ 

উপস্থিত হইলেন, এবং তদ্দেশবাঁসগণকে গনেকটা সভ্যভব্য ও সুন্দর- 

পরিসছদ-পরিহিত দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন এবং ভাখিলেন সভা জাতীয়ের 

আক্রমণ অতা(চাঁরে আর বড় কট পাইতে হইণে নাঁ। ক্রমশঃ জাহাজ- 

গুলি ভগ্ন ও অব্যবহীর্ধা হইয়াছিণ। পরে কয়েকদিন তথায় অপস্থিতি 

করিয়া মেরামত করিয়া লইলেন বটে, কিন্তু নাবিক ও 'ন্তান্য আরোহি- 

গণ স্কার্ভি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্রামুখে পতিত হইতে লাগিল, যাখাকালে 

তাহারা যে সকল ওষধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাছ। বাবহার কিয়! অবশিষ্ট 

লোকজন শুধরাইয়া উঠিল । (খান হইতে যাত্রা কিয়া ১৪৯৮ অক্ের 

২৪শে ফেব্রুয়ারিতে তাহারা বাণিজ্যবিভবশালী মোগান্বিক দ্বীপে উপস্থিত 

হইলেন। এখানেও বিপদ বিপন্তি কম ঘটে নাই, বন্দুকের গুলির ভয় 

দেখাইয়! তন্দেশবাসিগণকে নিবৃত্ত করিলেন, এবং মঞ্জোজার পথ দেখাইবার 

অন্ত একজন প্রদর্শক পাইলেন। অন্থকুল বায়ুখলে গামার জাহা্ 
কুইলোয়! এবং সেখান হইতে মেপিগায় উপনীত হইল। মে:লও! মঠি 

হুন্দর সুসজ্জিত সহর, সেখানকার অধিপতি মুসপমান ধর্মাবলম্বী । 

বাণিজ্য বন্দরে অনেক বিদেশী বণিকেরা বাণিজ্য করিতেন ভাহাদের 

মধ্যে ভারতের বণিক অনেক ছিলেন। কয়েক দিন এই স্থানে অণ- 

স্থিতি করিয়া! ভারতের পথ প্রদর্শনার্থ একজন গুলরাটপাপীকে পাইয়। 

গাম! ২৬শে এপ্রিল আফ্রিকার উপকূল ত্যাগ করিয়া অসীম অনম্ত 

ভারতমহাসাগরে পাড়ি দিশেন। চারিদিকে আকাশ ও সমুদ্র বই আর 

কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। এশাদন পৃথিবীক্প কুমেক্ক এদেশের 

নক্ষত্রপুঞ্জ তাহাদের মর্দৃপ্ত ছিণ, ভারশ মহাসাগরে আপিয়। হাহ। দেখিতে 

পাওয়। গেল। তিন হাজার মাইল পথ-_হন্প দুর নহে-পবনণেও প্রসন্ধ 

হইয়া ২৩ ধিন প্রবাহিত হইপে পর পমুন্নত মার সনাকুল উপদণ ভূমি 

তাহাদের দৃষ্টিপধবন্তা হইল। সেউগহাপ পথ প্ররর্শক খণিশেন, 

প্উহাই ভারতভূমি।”  ইউরোপীর নাবিক ডিগামা! আনি হুশি ধন্ত 



৩৭৮ এতিহাসিক চিত্র। 

হইলে, মাজি তোমার নাবিক জন্ম সার্থক হইল। আজি ইউরোপের 
বাণিজ্য জগতে উধার আলোক দেখ! দিল! ইউরোপের সৌভাগ্য স্ুর্যা 

প্রকাশোন্ুখ। "মাসির! খণ্ডের উপর ইউরোপের প্রাধান্তের দিন নিকট 

হইল। ভারতবাসীর দিন ফুরাইল-_প্রদোষকাল সমীপবর্তী হইল। 

সে স্থানটা প্রথম দৃষ্টগোচর হইল, সেটা গামার গন্তব্য কালিকট 
নগর নহে। জাহাজের গতি পরিবর্তন করিয়! চারিটা দ্রিন গত করিলে 
পর গাম! দেখিতে পাইলেন-_-একটী বৃহৎ নগর উপকূল জুড়িয়! রহিয়াছে, 
তাহার পশ্চাতে সুন্দর সমুত্ধর বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, তাহা। অতিক্রম করিয়া 
আবার পর্বতমালা। তিনি বুঝিলেন_-ইহাই তাহার বিপদসন্কুল 
জলযাত্রার বিষয়ীভূত, পঞ্ভ,গিজ লাতির উচ্চাশ! পরিপূরণের ক্ষেত্র, এতদ্দিন 
তাহার সজাতীয়েরা যে দেশের বাণিঞ্য বৈভবে আপনাদ্দিগকে সৌভাগ্া- 
বান্ করিবার জন্ত আটুপাটু করিতেছিলেন-_-এ সেই দেশ, ইহাই ভাগ্য- 
লক্ষ্মীর লীপাতৃমি,_-ষে পুণাভূমিতে আসিয়! সাধনা করিলেই সিদ্ধি, 
বাণিজ্যলক্ীর ইহাই নেই প্রিয়তম -স্থান। যেন্বর্ণভূমির কথ। তাহারা 
দেশে বিয়া শুনিয়াছিলেনঃ ইহাই স্বর্ণভূ্ম ভারত। এখানকার মাটিতে 

সোগা ফলে, এবং সমুদ্রজলে মহামুল্য রত্র ভাসি! বেড়ার, তৃগর্ভ অনস্ত 

রত্বের খনি__ভারতভুমি পদার্পণ. করিতে পাইয়। পর্ত,গিজ নাবিকগণের 
আনন্দের সীম! রহিল না--তাছারা সকলে আহলাদে অইধা হইয়। আনন্দ 
কোলাহল উখ্খিত করিলেন। 

এই সময়ে গাম জাহাজে বসিয়! যুক্তি আটিতে লাগিলেন; কি 

উপায়ে তিনি কালিকটের রাঞ্জদরবারে প্রবেশ করিয়! বাজান গ্রহ লাভে 
সমর্থ হইবেন। তত্্যতীত তথায় পর্ত,গিজ বাঁণিজোর কোন সুবিধাজনক 
উপায় নাই। তৎকালে মুষলমানের! সেকেন্দর লোদীর অধীনতার 
আধ্যবর্ত আপনাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়৷ বসিয়াছে। দাক্ষিণাত্যর 
নান! স্থানে তখনও হিন্দু রাজানিগেক্র সৌভাগ্যহূর্ধয অস্তমিত হন্ন নাই। 



ভারতে ইউরোপীয় বণিকৃ। ৩৭৯ 

দক্ষিণাত্যে তাহাদের আধিপত্য অক্ষুপ্ন ছিল। কালিকটে তখনও হিন্দু 

রাজার সিংহাসন সংস্থাপিত। তাহা হইলে কি হয়, হিন্দু রাজার 

অধিকার সকল জাতিরই বাণিজ্যাধিকার সমান থাকিলেও মিশর ও 

আরবের মুসলমান বণিকের! বাণিজ্য উপলক্ষে অনেকে কালিকট নগরে 

বসবান করিয়াছিলেন। তাহার! পপ্রতিদ্বন্দীর আশাপথ উন্মত্ত করিতে 

নিতান্ত নারাজ। অন্তান্থ পর্তুগিজ বাণিজ্য.পোতের অধাক্ষকে অনেক 

চিন্তা করিতে হইয়াছিল। সহজে তিনি কিছু স্থির করিয়! উঠিতে 
পারেন নাই। 

অবশেষে তিনি তাঁহার সেই পথ প্রদর্শকের সঙ্গে একজন পর্ত,গিজকে 

কুলে পাঠাইয়! দিলেন, এই পর্ত(গিজ প্রাণদগাজ্ঞ! প্রাপ্ত । তাহাকে 

এইরূপ ও অন্তব্ধপ দুর্ঘটন। সম্তাবিত কার্ধের জন্য সঙ্গে পওয়! হইয়াছিল। 

সমস্ত দিন রাত্রি কাটিয়া গেল, ছুইক্জনের কেহুই যখন ফিরিল না-_-তথন 

গামা বড়ই চিন্তিত হইলেন। পরিশেষে তাহাদিগকে একখানি নৌকায় 

করিয়া আমিতে দেখ। গেল। নৌকায় তাহারা ছাড়া আরও একজন 

আনিয়াছিল, প্রাণদগ্াজ্ঞ। প্রাপ্ত পর্ভুগিজ আসিয়া বলিল,-_সে কুলে 

উঠিবাঙাত্র চারিদিক হইতে জনসংঘ আদিয়! আশ্চর্য্ভাবে তাহাকে 
্েখিতে লাগিল--মকলেই ভাবিয়াছিল যে, এই অভিনব জীব কোথা 

হইতে আমিল। সকলেই তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসিল। তৃতীর 

ব্যক্তির পরিচয় জানিতে পার! গেল--তাছার নাম মনজেদ 7101)29106 

একজন আরবদেশীযর় লোক--টিউনস্ হইতে আসিয়াছে । তথায় 

অবস্থিতিকালে সে গ্রীষ্টধর্দদ পরিগ্রহ করিয়ছিল। সে ব্যক্তি তাহাদিগকে 

আপন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া নানারূপ থান্ছে পরিতুষ্ 

করিয়াছে এবং তাহাদগের আগমনের উদ্দেস্টয বুঝিয়। বন্ধুভাবে সাহাধ্য 

করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। এই জন্ত তাহাদের ফিরিতে 

বিলম্ব হইল। গামার সহিত কথোপকথন কালে তৃতীয় ব্যক্তি এদেশে 



৩৮০ এ্রতিহাসিক চিত্র । 

মহাশুল্য ধন রত্রাপি পাইবাঁর কথ৷ জানাইল এবং দেশের রাজা ৬1৭ ৩১: 

দূরবর্তী তাহার পলীবামে অথগ্থিতি করিতেছিলেন, তাহার নিকট দূত 

পাঠাইয়। বাণিজ্য ব্যখসায় করিবার প্রার্থন। জ্ানাইতে পরামর্শ দিল। 

ভাস্কে। তাহার যুক্তিমহ দুইজন কর্মচারীকে মনজেদের সঙ্গে পাঠাইয়া- 

ছিপেন, তাহারা কাপিকটের হিন্দু রাজার নিকট বেশ আদর অভ্যর্থনা 

পাইপেন। রাজ! তীহাদের উদ্দেশ অবগত হইয়া কাপিকটের কিছু 

দুরবত্তী জান্দারন নামক স্থানে বাণিজা কুগঠী সংস্াপনের অনুমতি প্রদান 

করিলেন। 

শ্রীঅন্বিক চরণ গুপ্ত । 

চিত্র পরিচয় । 
ইঠিহাসবিশ্রুত ময়ূর সিংহাসনের ছবি বর্তমান সংখ্যার পুরোভাগে 

প্রদত্ত হইল। ময়ূর সিংহাসনের পরিচয় একান্তই নিশ্রয়োজনীয়। 

এতিহাসিক চিত্রের স্যোগ্য সম্পাদক) বঙ্গীয় এ্রতিহাসিক বিভাগে 
পরিচিত মাননীয় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় ১৩১৫ সালের 

এতিহাঁসিক চিত্রের ২য় সংখ্যায় মযুর সিংহাসন শীর্ষক যে গবেষণা পূর্ণ 

প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে ময়ুরমিংহাসনের একখান চিত্র এতিহাসিক 

চিত্রে প্রকাশ করিবার সাধু ইচ্ছ! “এ্তহাসিক চিত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ 
শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে উদয় হুয়। কিন্তু চিত্র 

সংগ্রহ করিতে যাইয়া তিন দেখিতে পান, ময়ূর সিংহাসনের সুলভ 

প্রচাপত চিত্রলমূহ আঁধুনক ও ক কল্পপা-প্রহ্থত। বর্তমা চিত্র 

একখানি পুরাতন মৃদ চিত্রের প্রতিপিপি। যখন কৃতান্তদুতদম 



চিত্র পরিচয়। ৩৮১ 

নাদের সাহের চ্ম্গণ দিল্লীর রাঙ্গপথে রক্তের নদী বহাইয়া রূটপ- 

ব্য্যের অপুর্ব সমাবেশ ময়ূর সিংহাসনকে বিখণ্ড করিয়া ফেলিবার জন্ত 

শাণিত তরবারি উঠাইয়াছিল, সেই সময় একজন যুরোপীয় চিত্রকর 

১৭৩৯ খৃঃ স্বহস্তে ইহ] আব্কত করিয়। গন। বপ্ৰমান সংখ্যায় প্রকাশিত 

চিত্র উক্ত চিত্রেরই পরতিলিপি । “বাবরের শাণিত তর্বারি পাঠান ও 

রাজপুত রক্তে রপ্থিত হয়, ধাজার আগমনপথকে রক্তচন্দনসিক্ত 

করিয়াছিল, “দিল্লীশ্ববো বা! জগদীখরো বা” আকবরের স্ুপিশাল রালছক্র 

বাহার মস্তকে ধৃত হইয়াছিল, সেঈ মোগল রাক্ষলক্্মীকে স্থপ্রতিষ্ঠিত 

করিবার জন্য সাঁজাহাঁন বাদমাহ এই ময়ূর নিংহাসনের স্ষ্টি করিয়া- 

ছিলেন |” মোগল রাঙভাগারে যে সমুদায় রত্ব বনু শতাব্দী ধরিয়া সঞ্চিত 

হইয়া'ছন, সে সমুদায়ই মোগলতিগের ময়ূর সিংহ!সনে সঠিবেশিত হইয়া 

ছিল। আজ আমরা সেই পৃথিবীর মষ্টম মাশ্চর্য ময়ূর সিংহাসনের ছবি 

প্রকাশ করিয়া প্রতাতইই সুখী হইয়াছি। মাননীর সম্পাদক মহাশয় ময়ূর 
[িংহাসন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় অতি অল্প কথায় প্রকাশ করিয়াছেন। 

ভাহার প্রবন্ধ আবল হামিদ লাহোরীর বাদলাভ নামা অবলম্বনে লিখিত। 

স্থনরাং তাহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পর, আর “চিত্র পরিচয় দ্রিবার 

জন্ত আয়োজন কেমন এক গ্রকার অসঙ্গত ও ধৃষ্টতাঁগচচক বলিয়া বোধ 

হয়। কিন্তু বর্তমান চি পরিচয়ের ভিতর দিয়া আমি এতিহাঁসিকগণের 

নিকট কয়েকটি প্রতিহাসিক প্রশ্ন উপস্থিত করিতে চাই। সে প্রশ্ন 

ক্ষেপতঃ এইঃ-- 

[91017 1261 [1 এই ময়ূর পিংহাসন স্সচক্ষে দর্শন করিয়া! যাহা 

বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্৫থ এই-_মযুর মিংচাসন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 

রাজাসন। ইহা দরবার কক্ষে স্থাপিত ছিল। ইহ! দৈর্থ্যে ছয় ফিট 

এবং প্রস্থে চারি ফিট। ময়ূর সিংহাঁসনের ভিতরকার চন্ত্রাতণ 
চ 

যুক্ত! ও হীরকখচিত ছিল) সিংহাসনের উপরে একটা মাত্র ময়ুরপুষ্ছ 



৩৮২ এরতিহাসিক চিত্র। 

বিস্তার করিয়া! দণ্ডাপ্মান, উক্ত ময়ূরের পুজ্ছদেশ বহুমূল্য প্রন্তর- 
খচিত এবং ইহার বঙ্ষদেশে একখানি উজ্জ্বল মরকত মণি শোভ। 

পাইত। * * এই বিখ্যাত মযুরাদন তৈমুরঙ্গ নির্মাণ করিতে 
প্রবৃত্ত হন। কিন্তু সাজাহান ইহার নির্্াণকার্য সমাধা! করেন। 

08610165020 হি 605 00560 ঠা 13, 

উপরি উদ্ধত অংশ হইতে দেথা যাইতেছে যে,--7:8৬৪07197এর 
বর্ণনার সহিত অন্ঠান্য খ্রতিহাসিক ব্যক্কিগণের বর্ণনার যথেষ্ট পার্থক্য 

আছে। উদাহরণস্বরূণে তিনটা বিষয়ের উল্লেথ করিব। প্রথমতঃ 

ময়রাসনের আয়তনের কথাই বলি। নিখিলধাবুর প্রবন্ধ পাঠে 

আমর! জানিতে পারি যে, আবছুল হামিদ লাহোরীর মতে ময়ূর: 

সিংহাসন দৈর্ধে! ৩ গজ ৰা ৯ ফিট, প্রস্থে ২॥ গজ এবং উচ্চতায় ৫ গজ 

হইবে। আবার এমায়ত খ! সাজাহান নামায় পিখিয়াছেন যে, ময়ুর-সিংহ। 

সন দৈর্ঘো ৩। গজ ছিল। কিন্তু ]951017161 স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন ষে এট 

আসনখানি দৈর্থেয মাত্র ৬ফিট ও প্রস্থে ৪ফিট ছিল। এই তিন ব্যক্তির বর্ণ- 

নার মধো এরূপ পার্থক্যের কারণ কি ? প্রতিহাপিক মাত্রেই অবগত আছেন 

যে,.উল্লিখিত তিনখানি গ্রন্থই প্রামাণিক। সুতরাং যদি কেহ অনুগ্রহ 

করিয়। বর্ণনার পার্থক্যের ছেতু নির্দেশক কোন প্রবন্ধ এঁতিহাসিক চিত্রে 

প্রকাশ করিতে. ইচ্ছ। করেন, তবে--তাহ! সাদরে গৃহীত হইবে। অপর 

কথা এই যে ]267715:এর বর্ণনার উদ্ধৃত অংশ হুইতে জানিতে পার! 

যার যে, সিংহাসনের উপরে একটা ময়ূর অবস্থিত ছিল; কিন্তু গ্রকাশিত 
চিত্রের ঢুইটী ময়ূরের কল্পন! করা হইয়াছে । যে মূল চিত্রথানি হইতে 

বর্তমান চিত্র গৃহীত, তাহাতেও ছুইটী ময়ূর সন্নিবেশিত হুইয়াছে। 
এ পার্ক্েরই বা কারণ কি? যে হই ব্যক্তির মধ্য পার্থক্য উপস্থিত 

হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে একজন এঁতিহাসিক আর একজন চিত্রকর । 

দুইজনই সযুর পিংহাসন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। আশা কর] যায় যে, 



চিত্র পরিচয়। . ৩৮৩ 

“এীতিহ্থাসিক চিত্রের” পাঠকবর্গ এ প্রশ্নের সমাধান করিতে সমর্থ 

হইবেন। তৃতীয় কথা এই যে ইতিহ!স হইতে * জানিতে পারি যে, সম্রাট 

_-সাজাহান এই মোগল সিংহাসন নির্ধাণ করেন । কিন্তু 198৮0010801 

বলেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তৈমুরলঙ্গ এই মযুরাঁসন নির্মাণ করিতে 

জারস্ত করেন এবং সম সাজীহান ইহার নির্দদীণ কীর্ধ্য সম্পাদন করেন। 

কোন প্র।মাণিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া, 785৮০1016 এই উক্তির 

পোষকত। করিয়াছেন ?--1100181) 4১10416 গ্রন্থে 10107795 018০066 

এই মতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন গ্রন্থের উল্লেখ করেন 

নাই। বহু লব্বপ্রতিষ্ঠ ধতিহানিক বাক্তি “এঁতিহা'সক চিত্রের” পৃষ্ঠ- 

পোষক 7 তাহার্দিগের শিরোভূষণ 'এ্রতিহাসিক জগতে উজ্জল নক্ষত্র 

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ইহার সম্পাদক । স্ুতরাং--ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টি 

এই প্রশ্ন তয়ের প্রতি আর হইলেই যেকোন বহু গবেষণাপূর্ণ গ্রবন্ধে 

সর্ব সংশয়ের নিরাকরণ হইবে, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র থাকিতে পারে ন। 

শ্রাবিনয়কৃষ্ ঘোষাল 

যুবক মমিতি, বৈগ্ভবাটা। 

ধতিহ্ামিক চির ১৩১৫ 110171056911915 [115001), 



দন্ত-সহায় চর্ণ। 

_ (দস্তরোগের মহোপকারী স্বদেশী দন্তমার্জভন )| 
প্রত্যহ ইহা দ্বারা দন্তধাবন কৰিলে দাতের গোড়া ফুলা, 

রক্ত পড়া, কন্কনানি প্রভৃতি সর্বপ্রকার দস্তরোগ অতি শীখ্ব 
নিশ্চয়ই প্রশমিত হয়। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নিশ্রয়োজন । 
বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে বে, এ যাব যত প্রকার 
দন্তমার্জন বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বোত্কৃউট। 
স্স্থাবস্থায় ইহার ব্যবহারে দীতগুলি মুক্তার স্যায় স্বচ্ছ, দৃঢ়, 
কাধ্যক্ষম ও বন্তকালস্থায়ী হয়। ফাঁহারা অন্যান্ত দন্তমার্জন 
ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পান নাই, তীহারা অন্ততঃ 
পরীক্ষার্থ একবার ইহা বাবহার করিয়। দেখুন, ইহাই একান্ত 
প্রার্থনা । 

এস্, মি, কাব্যতীর্ঘ। 
৩৩।১ চুণাপুকুর লেন, কলিকাতা । 
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সংখ্যা] বঠ পরর্যায়। পৌব ১৩১৭। 

জীভিজ্রাট্নিক্ষ ভ্ভ্জ £ 

প্রাচীন-ভারতে বাণিজ্যের কথা । 

( বৈদহক রক্ষণ ) 

বিক্রেতা বা বন্ধকদ।ত1| যখন নিজপণ্যে স্বাধিকারত্ব প্রমাণে সক্ষম 

হইবেন, কেবল মাত্র সেই সকপ ক্ষেত্রে সংস্থ্াধ্যক্ষ মেই সকল পণ্য 

বিক্রয়ে ব! বন্ধক দিতে অনুমতি প্রদান করিবেন । প্রতারণা নিবারণার্থে 

তিনি তুল। ও মান পরিদশন করিবেন। 

পরিমাণী (১) এবং দ্রোণে (২) অন্ধপপ (৩) ব্যতিক্রম হইপে তাহ! দেষ, 

বলিয়! গণ্য হইবে না । কিন্তু এক পল বাতিক্রম হইলে দ্বাদশ পণ 

অর্থনণ্ড হইবে । অধিক বিভিন্নতা হইলে, মে পরিমাণে ব্যতিক্রম হইবে, 

সেই পরিমাণ গুরুতর দণ্ড হইবে। 
তুল! নামক তুলাদণ্ডে কর্ষের (১) প্রভেদ হইলে, উহ! গণ্য করা 

হইবে না। দ্বিকর্ষহীন ব! অতিরিক্ত হইলে ৬ পণ অর্থদণ্ড হইবে। 

অধিক ব্যতিক্রম হইলে দণ্ডের হর বুদ্ধি করা হইবে। 

আধক নামক তুলাদণ্ডে অদ্ধকর্ষের প্রভেদ হইলে উহ। গণ্য কর! 

হইবে না। কিন্তু এক কর্ষের প্রডেদ হইলে উহাতে তিন পণ অর্থদও 

হুইবে। অধিক প্রভেদ্দ হইলে দণ্ডের হার বৃদ্ধি পাইবে। 



৩৮৬ এতিহাপিক চিত্র । 

অন্তান্ত প্রকার তুলাদণ্ডের ব্যবধানঞরনিত দোষের দণ্ড পূর্বোক্ত 

হারাহারি মতে হইবে। 

যখন কোন বণিক গ্রতারণাপূর্বক ভিন্ন তুলাদণ্ড দ্ার। অতিরিক্ত 

পণ্য খরিদ করে এবং এ প্রকার অন্ব'ভাবিক তুলাদও সাহাষ্যে ক্রীত পণা 

বিক্রয় করে, তখন তাহার ছিগুণ অর্থদণ্ড হইবে। 

যেসকল পণ্য গণন৷ করিয়! বিক্রয় হয়, সেই হকল পণা বিক্রয়ে 

একের অষ্টমাংশ প্রতারণ! করলেও বিক্রেতার ছিয়ানধ্বই পণ অর্থদও 
হইবে। | 

কাষ্ঠ, লৌহ, মণি, রজ্জু, চর্ম মৃগ্যয়পাত্র, সুত্র, বন্ধল এবং পশমে 
প্রপ্তত পণোর নিকৃষ্ট দ্রব্য যদি উৎকৃষ্ট বপিয়| বিক্রয় ব| বন্ধক দেওয়া হয়, 

তবে বিব্রীতপণ্যের আটগুণ অধিক দণ্ড হছবে। 

বখন কোন ব্যবসায়ী নিকৃষ্ট দ্রবাকে উৎকৃষ্ট ' বলিয়। বিক্রয় বা বন্ধক 

দেয়, এক স্থানে উৎপাদিত দ্রব্য অন্ত স্থানের বলিয়া পরিচয় দেয়; অথবা 
অপদ্রব্য মিশ্রিত খিক্ুয় ঝা বন্ধক দেয় বা বিক্রীত দ্রব্য প্রতারণা পূর্বক 

পরিবর্তন করে, সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে ৪ পণ অর্থদণ্ড ব্যতীত 

ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। এক পণ মুল্যের ক্ষতি করিলে ২ পণ এবং 

১** শত পণ মূল্যের ক্ষতি করিলে ২** পণ এইরূপ হিসাবে দণ্ড বৃদ্ধি 
করিতে হইবে। 

যাহারা কারিকরগণের লাভের হার হাস করিবার ইচ্ছায় অথব! 

তাহাদের পণ্যের ক্রয় বিক্রয় প্রতিহত করিবার জন্য তাহাদের পণোর 

অপকৃষ্টতার জন্ত চেষ্ট! করে, তাহাদের সহল্স পণ অর্থদণ্ড হইবে । 

ষে নকল বৈদেছকগণ পণ্যক্রয়ে বা অধিক মুল্যে পণ্যবিক্রয়ে, 

বা ক্রয়ের জন্ ষড়যন্ত্র করে, তাহাদের সহ পণ অর্থদণ্ড হইবে । 

মধ্যব্তিগণ যাহার! প্রতারণ।পৃর্র্বক অধব1 ভিগ্ন তুলাদও দ্বারা অপবা 

নিক ভ্রব্য ছারা কোন ক্রেতা ব| ঝাণকের এক অই্টমাংশ ক্ষতি করেন 
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তাহাদের ছুই শত গুণ অর্থদণ্ড হইবে। অধিক ক্ষতি করিলে অধিক 
অর্থদণ্ড হইবে। 

ধান্ভ, নেহ, ক্ষার, লবণ, গন্ধ এবং ভেষজদ্রবযে সমব্ণবিশিষ্ট অন্ত দ্রবা 
মিশ্রত করিলে স্বাদশ পণ অর্থদণ্ড হইবে। 

মধা ব্তিগণ দ্বিবর্ষে কত উপায় করে, বণিক ইহা স্থির করিবেন এবং 

জীবিকানির্ববাছের ব্যয় বিধিবদ্ধ করিবেন। কেন ন!, ক্রেত1 ও বিক্রেতার 
উভয়ের মধ্যে যে লাঙের হার নির্ধারিত হয়, উহা প্রকৃত লাভ নহে। 

এই জন্য কেবল মাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ধান্ত এবং অন্ঠান্ত পণ্য 

গ্রহ করিবে। অন্তমতি ব্যতিরেকে এই সকল সংগ্রহ করিলে, 

পণ্যাধ্যক্ষ উহ! গ্রহণ করিবেন। এইজন্য বণিকগণ শশ্ত এবং অন্ান্ত পণ্- 

বিক্রেতার প্রতি সদয় থাকিবেন। 

স্থধাক্ষ ব্বদেশীয় পণোর উপর ও নিদ্ধীরিত মূুলোর উপর 

শতকরা ৫ এবং বৈদেশিক পণ্যের উপর শতকরা ১৭ লাভের হার 

নিপ্ধারণ করিবেন। যে নকল বণিকগণ উহাপেক্ষ। মাত্র অর্ধপণ অধিক 

মূল্যেও পণ্যাি ক্রয়বিক্রয় করিবে ব। এ পরিমাণ লাভের চেষ্টা করিবে, 
তাহার ২** পণ অর্থদণ্ড হইবে। ইহার; অর্ধিক লাভের চেষ্টার দণ্ডের 

পরিমাণও বৃদ্ধি হইবে । 
সংগৃহীত পণ্য দ্রব্য সন্তু বিক্রয় না হইলে উহার মূলা পরিবন্তন 

করিতে হইবে। প্রতিবন্ধক হইলে সংস্থাধ্ক্ষ অনুগ্রহ প্রদশন 

করিবেন। | 

যখন পণাবাহুলা হইবে, সংস্থ্াধাক্ষ তখন পণা একত্রীভৃত 
করিবেন এবং গ্র প্রকারের পণ্য অন্তত্র বিক্রয়ে নিষেধাজ্ঞ। প্রচার 
করিবেন। 

দৈনন্দিন বেতনের স্থাবিধার জন্ত বণিকগণ প্রজাগণকে এই একতআ্রীভূত 

পণ্য হুবিধাদরে বিক্রম্ন করিবেন। 



৩৮৮ ধ্রতিহাসিক চিত্র। 

উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ, শুক্ক, মূলধনের সুদ এবং অন্ান্ট 

প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অনুপাতে অধ্যক্ষ দ্রব্যের মুল্য নির্ধারণ করিবেন 

এবং ততকালে এঁ পণ্য বিদবেশজাত কি বনৃপূর্ব্বে নির্মিত হইয়াছে, ইহার 
নুসন্ধান রাখিবেন। 

শ্রীযোণীন্দ্রনাথ সমাদ্দার । 

হাজারীবাগ। 

বি. এ. এফ আর্. 17150, 5. 
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পরাধীন জাতির যে সুধুই বাক্তিগত ন্বাধীনত! লুপ্ত হয়, তাহা নয়) 

পরন্ত সর্ববিষয়েই, তাহার প্রতিভ1 সন্ীর্ণপথাবল্ম্বিনী হয়। এই 
ভারতে,__ শিল্পে যে ্রন্্রজালিক ছিল, যাহার মানসী পরিকল্পনার 

বহিধিকাশে প্রজাপতিও হারি মানিত এবং অগ্ঠাপি যাহার কাল-ক্ষয়িত 

শিল্পাবশেষ দর্শন করিয়! বিশ্বজন মুগ্ধ ও স্তম্ভিত,_-আজ তাহার সে শক্তি 

কোথায়? ইহার উত্তর দিতে গেলে, মৌনাবলম্বন ভিন্ন আমাদের আর 

ছিতীয় গতি নাই। 

আনার জিজ্ঞাস! করি, কোথায় পেই শিল্প? কোথায় সেই অন্বর- 

চু্ধিতগ্রীয় প্রাসাদসকল, কোথায় সেই ঢৃষ্টিসীমাযুক্ত দেবালয় সকল, 
কোথায় সেই নির্জনকননমধাস্থ কারু-কত্তিত গিরিগুহ! সকল,-_ যাহার 

'আমৃূল্চূড়াবাপ্ত ক্ষোর্দিত মৃত্তিগুলির কেহ ধ্যানভ্তিমিতনেত্র, কেহ নৃত্য 

বন্ধিম1, কেহ হান্তে বিকসিত-আস্ত।, কেহ অভিমানে স্ফুরিতাধঝ1, কেহ 
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প্রেমে পুলকোজ্জলনয়না, কেহ করুণায় বিগলিত প্রাণা ও কেহ ক্রোধে 
কুষ্টিতজ )- যাহার নিরস্তরাল ক্ষোদদনচিত্রের লতাগুলির কোনটা 

পুষ্পিত।, কোনটা মুকুল-আকুলিত1, কোনটা বাঙ্ধম পত্র সৌন্দ্ধ্যকম। ও 
কোনটী ফল্দলফলিতা; যাহার অভ্যন্তরে কত অমলঙ্গল জলাশয়,__ 

কত গৃহ-_গৃহের পরে গৃহ--কোনটী উপাসনার, কোনটা বিশ্রস্তালাপের, 

কোনটা ভোজনের ও কোনটী শয়নের ;--মআজ এই রাজলোভনীয় 

শিল্প কক্কলাবশেষে পরিণত, মহ[কালের 1বরাট ত্রিশূল তাহারও উপরে 

উদ্ভত ছুদিন বাদে যাহা আছে, চূর্ণ ইষ্টক, ভগ্ন মন্দির,--কর্তিতনাসা 

ক্ষয়িত মুত্ি_-তাহাঁও থাকিবে ন1--তাহাঁও যাইবে-__কিস্তু তাহার স্বৃতি 

যাইবে কি? সেই স্থৃতি অমর,_-তাহার জন্ত ছু'ফোটা চোখের জল, 

ফেলিও । 

যে শিল্পের জন্ত এত কথা বলিলাম)--ইলোর তাহারই অন্ততম 

মহৎ দান। 

নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত আরেন্দাবাদ হইতে 'প্রায় বার মাইল পূর্বে 
ইলোরার গুহ! মন্দির। কিন্তু আর একজন বলেন, পআরেনাবাদ হইতে 

উত্তর দিকে যাত্রা করিয়! এই গুহাগুলির নিকটে গিয়া উপস্থিত হওয়! 

যায়।* একজন বলিতেছেন, গুহাগুলির অবস্থান পূর্ব দিকে; আর 

একজন বলিতেছেন, উত্তর দিকে! এ রহমত ভাগ বুঝিলাম না। 

ইলোরার অবস্থান এক মাইলেরও বেশী এবং চারি দিকের প্রার্কতিক 

দৃশ্ত অপূর্ব্ব। উর্ধে, অনস্তের উদ্দেশে অনস্ত ধ্যানমন্ত অনন্ত ও অন[হত 

মহাব্যেম,_-নিয্লেচরণতলে তৃপ-শ্াামলিতা মেদিনী এবং চতুর্দিকে 

সম সুন্দর কাণন ও রজতরেথপ্রতিম! তটিনী ও ধূমধুসর শৈল! 

সংসার চির অসার, তাই এখানে তাহার প্রবেশ নিষেধ । স্ুধুই বিহগ- 

ঈ্ ]011121 06 901810068 ৮70 [1069 0016.--190195 101. ৬৬, 11, 

[375012), 



৩৯৪ এতিহাপিক চিত্র। 

বিরাব,_ন্ুুধুই বনমন্্রর, হ্ুধুই পবন ম্বনন! তাঁহার সহিত তাল 

রাখিয়! তটিনী তটতলে ভাঙিম্না পড়িতেছে এবং তিমিরতুলিকালিপত! 
স্তব্ূনিশায় কেবল বিল্লী ঝুধুর তাহার সহিত সুর ছাড়িয়া! দিতেছে । এই 

সর্ধজনমনোহারিণী প্ররৃত্তি এখানকার শিল্লে প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে, 

তাছাকে স্ম্পূর্ণতা দান করিয়াছে। 

ইলোরা যে কেবল বৌদ্ধগণের বাটালির মুখে ফুটিয়। উঠিয়াছে, 

তাহ! নয়; পরস্ত ব্র/ঙ্গণ এবং জৈন শিল্লিগণও তাহার নানাস্থানে আপ- 

নাদের শিল্পনুদদর ক্ষোরন-পটুতার পরিচয় রাখিয়! গিয়াছে । ইহার 

ব্রাহ্মণগ্রদত্ত নাম গ্রীম্ষেশ্বর। এখানে এ নামে একটা লিঙ্গ গ্রতিঠিত 

আছে। এবং এই দেবতার সম্মমনও অল্প নয়। দ্বাদশ শিন তীথের 

মধ্যে ইহ! অন্ততম। * 

জনপ্রবাদবলে, স্থানীয় সলিল-সেবনে ইলু নামে প্রসিদ্ধ কোন রাজ! 

কষ্টকর রোগযাতনার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। এবং 

তাহার ফলে, কৃতজ্ঞ রাঁজ। এখানে অনেক শিল্পানুষ্ঠটন করেন। তদবধি, 

এই গুহা-মন্দির উক্ত নামে বিখাত। 1 

অন্ত মতে আমরা জানিতে পারি যে, বুধ-বনিত! ইলার নামানুকরণে 
ইছার নাম ইলোর! হইয়াছে। 4 

ইহার নিন্মাণকাঁণ সম্বন্ধে একজন বলেন, এই গুহা, ৩৫০1৫ৎ* খুঃ 
বের মধ্যবর্তী কালে সম্পাদিত। $ 

আর একজন বলেন ইহার নিম্াণ কাল ৩৫০।৫৫* ত্রীঃইাবে ণ 

ক 4১:০)0521, 581. ০০, ৬০] 111, 05 82. 
1 /১518610 656810)65, ৬], 1১. 385. 

1 ৬/11501715 41721951501 06 11 901:6102176 01810050100 

ধ 00106 0০ 016 ০৪৮০-:০1165 ০01 11109. 

খা খিশ্বকোব। 
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ফারগুনান সাহেবও থই মতাবলম্বী। * 

জৈন মন্দিরের কালনি্ণয় সম্বন্ধে আর একজন বলেন, “এখানে যে 
লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সাহায্যে জান! যায়, ১১৫৬ শকে ইহার 
প্রতিষ্ঠা। তাহা হইলে, ইহা ১২৩৪ খৃষ্টান প্রতিষিত হইয়!ছিল। ? 

এ বিষয়ে আর অনেক মত আছে; কিন্তু কাল নির্ণয় লইয়! বেশী 

গোলমাল ভাগ নয়। কারণ, তাহার ফলে পা$কদের মাথার ভিতরেও 

গোলমাল বাধিতে বড় বেশী বিলম্ব হয় ন!। 

বৌদ্ধগুহাগুলিই সর্বাপেক্ষা পুরাতন । একদিকে বৌদ্ধগুছা, 'অন্ত- 

দিকে জৈনগুহা এবং তাহার যধ্যেই বাঙ্গণগণ কর্তৃক নির্মিত গুহা- 
গুলির অবস্থান। জৈনগুহাগুলি সর্বাপেক্ষা আধুনিক এবং ইলোরার 
শ্রেষ্ঠ যে শিল্পসৌনরধয,__প্ইন্দ্রপভা”,,-_তাহ! জৈন হস্তেই খোদ্দিত। 

ইন্দ্রসভার কথ! তৃতীয় প্রস্তাবে বলিব। : 

বৌদ্ধগুহা হইতেই আমাদের বর্ণনা! আরম্ভ করা ষাক। প্রথম 

গুহাটার অধিকাংশ স্থান মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়! গিয়াছে এবং দেখিতেও 
তত ভাল নয়। প্রাচীনতম গুহাগুলির মধ্যে ইহ! অন্যতম। ইহার 

ছাদ বড় নিচু তাহাতে গুহাটার সৌন্দর্য হানি হুইয়াছে। ইহার নাম 
ঢেরাবাড়।। পরবস্তী গুহার সহিত ইহা সংযুক্ত। তাহা একটী বৌদ্ধ 

বিহার । আটটা ঘর। এই ঘরগুলিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকগণ থাকিতেন। 
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৩৯২ এ্রতিহাসিক চিত্র। 

ঘরগুলির ভিতরে চারিটী পিছনদিকে ও চারিটী দক্ষিণাদকে। পরি- 

মাপ, প্রস্থে ৪১ ফিট ৬ ইঞ্চি ও গভীরতায় ৪২ ফিট ৩ ইঞ্চি। সম্মু- 

খের দিকট! পড়িয়। গিয়াছে । কেবল একটা মাত্র স্তস্ত এখনও অব- 

শিষ্ট। স্তম্তটা, দক্ষিণদিকের শেষাংশে। বাহিরে, দক্ষিণস্থ শেষাংশে 

একটা বারান্দা আছে এবং সেইখানেই আর একটা ঘর। 

দ্বিতীয় গুহাটা সুবৃহৎ ও দেখিতেও অতি চমৎকার। ইহা নাট- 

মন্দির । এখানে উপাসন। হইত। কয়েকটী সোপান্সাহায্যে ইহার 

ভিতরে যাওয়। যায়। এখানে আনেক মৃত্তি আছে। এক যায়গায় 
চারিটী স্তস্ত,--এক সময়ে সেগুলি বারান্দার ছাদের ভারবহন করিত * 

কিন্ত এখন সে ছাদ ধবংস-গর্তে ॥ | 
তৃতীয় গুহাটাও বিহার,_-পাহাড় হইতে নিয়াভিমুখী এবং তাহার 

নির্ম'ণাদর্শ দেখিয়া বল! যায় যে, তাহ! দ্বিতীয় গুহারই সমসামগ়িক। 

এখানে আর একটা খুব ঝড় বিহার আছে,--তাহার পরিমাপ--প্রস্থে 
প্রায় ৫৮ ফিট ও গভীরতায় ১১৭ ফিট। চব্বিশটা স্তস্ত ইহার ছাদ?- 

ভার বহন করিতেছে । গুহাগুপির মধ্যে এটি ধন্মশাল! ছিল। 

বৌদ্ধ গুহাগুলির ভিতরে বিশ্বকঙ্খীগুহাই এখানক।র এক মাত্র 

চৈত্যগ্ডহ!। * ভিতরের মন্দিরে একটা চক্রনাভি (70৮০) এবং 

মধ্যপথ (51516১) আছে। মান্দরের পরিমাপ উচ্চে ৩৪ ফিট। 

* বিশ্বকন্ম। গুহ।র পরিমাপ । 
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ইলঞোরার গিরি-মন্দির | ৩৯৩ 

আটাশটী অষ্টুকৌপিক স্তত্তদ্ধারা চক্রনাভিটী 'মধ্যপথ হইতে আলাদা 

করিয়! দেওয়া হইয়াছে। স্তস্তগুপি উচ্চে ১৪ ফিট,_উপরে ব্যাকেট 

আছে। 

বিশ্বকর্্ম। গুহার সহিত সংলগ্ন আরও কতকগুণি বিহার আছে। 

বিশ্বকর্মা! গুহার পরেই একটা অতি ক্ষুদ্র এবং হ্থন্দর বিহার,_তাহার 

চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া একটী পথ আছে । * 

দ্বিতল ।--১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইহ! খনিত হয়। একটী বারান্দা আছে, 
_-তাহার পরিমাপ লম্বে ১০২ ফিট ও চওড়ায় ৯ ফিট। দুটী ঘর। 

এখানে একটী ক্ষোদনচিত্র পাওয়া গিয়!ছে। পদ্ঘপাণি বুদ্ধ এবং 

তাহার সন্ধিরূপে ব্ভ্রপাণি,_-অর্থাৎ ইন্ত্র। তীহার'ডানহ!তে বজ। 

ব্রিতল।- নিজাম গভর্ণমেন্ট কর্তৃক পরিষ্কত। এরূপ কঠিন 
পর্ধতবন্ধ খনন করিতে কত পরিশ্রম আবশ্তক, তাহা অন্থভবযোগা। 

আরিন। হইতে যে সোপানশ্রেণী উঠিক্াছে, তাহার সাহায্যে প্রথম 

ঘরটাতে যাওয়। যায়। এখানে অষ্টসংখ্যক চতুক্ষোণ স্তন্ত আছে, 

তাহাদের সম্মুখণ্দকে ব্র্যাকেট। মধ্যস্থ স্তস্ত ছটার উদ্ধাংশে শ্ল্িরম্য 

পুষ্পালঙ্ক'র আছে। পশ্চার্দিকে আরও ছু'থাক স্তভ্ত,--প্রত্যেক থাকে 

আটটী করিয়া । তাহার পিছনে আরে! ছয়টা স্তম্ত। অতএব সর্ব" 

সমেত ত্রিংশ সংখ্যক স্তস্ত। 

বৌদ্ধহন্ত গঠিত গুহাগুলির ভিতরে এই উচ্চত্লটাই সর্বাপেক্ষ। 

মনোহারী। ইহাতে পাঁচটা মধ্যপথ আছে,__তাহাতে আটটা করিয়! 

স্তস্ভ। একটা মূর্তির সম্মুখে আরও ছুটা স্তত্ত,__সর্ধসমেত বিয়া- 

ল্লিশটী। ্তস্তগুলি চতুক্ষোণ। পথগুলির শেষভাগে বুদ্ধের কতকগুলি 

বৃহৎ মূর্তি, দিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট, নিয়মিত সন্ধির সহিত। 
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৩৯৪ এঁতিহাদিক চিত্র। 

পিছনের পথের দক্ষিণস্থ: শেষভাগে,-একটী সিংহাননারঢ বুদ্ধমৃত্তি। 

সিংহাসনের মধ্যে চক্র। সন্মুধে ছুটা কারু কর্তিত হরিণ,-এখন 
ভগ্নচুর্ণ”_সম্ভবত্তঃ কোন মূর্থের কবলে পড়িয়৷ তাহাদের এই আবস্থ! 
ঘটিয়াছে। বারাণলীর স্গৰাবমঠে বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করিয়া- 
ছিলেন)-_এই ক্ষোদন ফ্িত্রের পরিকল্পনায় সম্ভবতঃ তাহাই দেধাইবার 

চেষ্টা করা হইয়াছে । পুর্ববোস্ত পথেরই উত্তরদ্িকন্থ শেষভাগে আর 

একটা বুদ্ধমূর্তি,_-সশুখর্দিকে অবনত অবস্থায় এবং হাত ছুটী উপদেশ 

দানের ভঙ্গীতে ক্ষোদিত । এই মুর্তিটাও সিংহাসনে উপবিষ্,__মধা- 
ভাগে নিয়মিত সঙ্গিগণের পরিবর্তে একটী দিংহ আছে। অন্তদ্িকে, 

(১) একটা ক্রোড়স্থাপিতকর বুদ্ধমূত্তি-ধ্যানস্থ ও আসনপিড়ী হইয়া 
বসিয়া আছেন । সম্ভবতঃ, ইহা তাহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য যোগ- 

সাধনার চিত্র। (২) ইহার উপরে আর একটা 'বুদ্ধমুত্তি,-দেবতাগণের 

কাছে ধর্মপ্রচার করিবার জন্য ত্বর্গে আরোহণ করিতেছেন। ৩) 

বুদ্ধের নির্বাণলাভ। স্তাহার আনন অবিকৃত এবং তিনি হেলান দিয়! 

চিরবিশ্রীমভোগ করিতেছেন। এই চিত্রগুলি বুদ্ধদেবের জীবনের চারিটা 
প্রধান কার্ষোর স্মৃতি জাগাইয়া দেয়। * 

আমরা ইলোরায় বৌদ্ধযুগে ক্ষোদ্িত গুহাগুধির একটী সংক্ষিপ্ত বিব- 
রণ প্রদান করিলাম মাব,-এই ক্ুদ্র প্রবন্ধে, আমাদের বক্তব্য ইহা 

অপেক্ষ। বিশদ করিতে পারিলম ন1। 

কিন্ত ইলোরার শিল্পকীন্তির প্রধান অধ্যায়, বিস্কমান নিবন্ধে 

অসমাপ্ত রহিয়! গেল,-_-বারাস্তরে সে চেষ্টা করিব। 

শ্রহেমেন্দ্রকুমার রায়। 
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খুলনার খাঞ্জয়ালী মসজিদ | 
পুরাকালে খুলন। জেল প্রাচীন বঙ্গ অথব। সমতট সাঁআজাজ্যের 

অংশীভৃত ছিল। তদনন্তর তাহ! রাজ! বল্লালসেন 'গুতিষিত বজদেশের 

বাগড়ী বিভাগের অন্তভূতি হয়। এইরূপ কিন্বদন্তী, খাঞ্জয়ালী নামে 
লনৈক মুসলমানের সময়ে উহা প্রখ্যাত হইয়া উঠে। খাঞ্য়ালী 

সাদ্ধ চারিশত বর্ষ পুর্বে খুলনা জেলায় আগমন করেন। তিনিষে 

কোন্ স্থান হইতে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করা নিতাস্ত 

ছরূুহ। তবে কেহ কেহ বলেন, তিনি লোদীবংশের রাজত্বকালে দিল্লী 

হইতে কোন কার্যান্ছরোধে এই স্থানে প্রেরিত হয়েন। ইনি অতান্ত 

স্থচতুর লোক ছিলেন। ইনি গৌড়রাজের নিকট হইতে একটা 
জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সুন্দরবন জঙ্গলাবৃত দেখিয়া! তাহার 

বহু স্থান পরিষ্কার করতঃ রুষিকার্ষ্যে কৃষাণ নিধুক্ত করেন। এই 

প্রকারে তিনি আজীবন এই সকল ভূখণ্ড লইয়া! স্বাধীন রাজার হ্যায় 

গ্রজাপালন ও শাসন করিয়! আসিতেছিলেন। অবশেষে তাহার ১৪৫৯ 

প্ীষ্টাকে মৃত্যু হয়। তিনি এই প্রদেশ মসঙ্জিদি ও কবরে পরিপূর্ণ 

করিয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ অধুনা বাগেরহাট ও মসভিদকুড়ে 

পরিদৃষ্ট হয়। 
আমর! আজ পাঠকপাঠিকাগণের অবগতির জনা উক্ত স্থানের 

কতিপয় ্তিহাসিক বিবরণ অত্রস্থলে পিপিবন্ধ করিলাম। আমর! 

খুলন! জেলায় বাগেরহাট মহকুমার কয়েকটা পুরাতন মসজিদ ও 

দীর্থিক! সম্বন্ধে কতিপয় বিষয় বর্ণনা করিব। এই স্থানের একটা 

অসজিদের গাত্রে পারস্তভাষার কতিপয় ছত্র লিখিত আছে। তাহার 

অথ আমরা বর্তমান প্রবন্ধে প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম ।---__----- 



৩১৯৬ এতিহাসিক চিত্র। 

পারস্তভাষার প্রচলন অধিকাংশ যন্ত্রালয়ে দৃষ্ট হয় না এবং তজ্জন্য 

সেই সকল স্থানে পৃথক কম্পোজিটারও নাই , স্থৃতরাং আমাদের বাধ্য 

হইব] উক্ত সঙ্কল্ন পরিহার করিতে হইঈল। যাঁহঃ হউক, উক্ত পারস্য 

লিপির নর্থ এই___ণষগ্ভপি কেহ অর্থ'লগ্ন হইয়া থ।ক, তাহ। হইলে 
সে এই মদজিদের চতুর্দিকে ৩/, 8/ বিঘা জমি খনন করিলে প্রচুর 

অর্থ প্রাপ্ত হইবে।” এই প্রকার লিখিবার বা কৌশল অবলম্বন 

করিবার হেতুবাদ নিয়ে প্রদান করিতেছি । জমি গভীররূপে খনন 

করিলে তাহার উর্বরাশন্তি অত্যধিক পরিমাণে বদ্ধত হইবেক। কেহ 

ইচ্ছা! করিয়! কৃষিকার্য্যোপলক্ষে এবংপ্রকাঁরে সুচারুরূপে খনন করিয়া 
শস্ত বপন করিতে পারে ন|। অর্থের লালসা স্বতন্ত্। অপিচ, অর্থলিগ্ন, 

হইয়৷ যগ্তপি কেহ ভূমি খনন কার্ষ্যে ব্াপৃত হয়, তাহার কার্যাই 
সমধিক সন্তেষনক হইম। থাকে । এইরূপ চিন্ত। করিয়। ৩/, ৪/ 

বিষ জমির মধ্যে অর্থ লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অর্থ- 

গৃধু ব্যক্তিগণ ধনলোডে প্রাগুক্ত মসজিদের চতুঃপার্ে বহু শত বিঘা অমি 
নুগভাররূপে খনন করিয়া ফেলিয়াছিল। অদৃষ্টক্রমে বু লোকে উহার 

সন্লিকটবত্তী স্থানেই বহু অর্থ লভ করিয়। দৈন)দশ! হইতে মুক্তিলাভ 

করিয়।ছে। তাহার কৌশল কোন প্রকারেই অপ্রশংসার যোগ্য নহে। 

বর্তমান সময়ে উক্ত মদ্জিদের চতুঃপার্থের বু বিঘ| জমি শশ্তশালিনী 

হইয়! স্বর্ণ প্রসব করিতেছে। ইহাঁও খনন কার্ম্যের বিশেষ ফল বলিতে 

হইবে। পরস্ত যে পরিমাণ অর্থ ভূমধ্যে প্রোথিত কর! হইয়াছিল, 
তাহার কিয়দংশ মাগ্র বায় করিলেই জমির উর্ধরাশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে 

বঞ্চিত হইত; তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহ! হউক, তদীয় হন্তে 
প্রচুর অর্থ ছিল বলিয়! তিনি এ প্রকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

তবে বহু কৃষক এই স্থানের জমি খনন করিয়! ধনী হুইয় পড়িয়াছে, তাহ): 

কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। 



খুলনার থাঞ্জয়ালী মনজিদ। ৩৯৭ 

ষাট-ঘোমট-__ 

মস্জিদ্টিতে কারুকার্ধ্য মতান্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইঙার পূর্ব 

তাগে একটা স্ববিশাল “হল” লক্ষিত হইয়া থাকে) তাঁহার সহিত 

মন্জিদের কোন সন্বন্ধ নাই। ছুইটিই স্বতন্ত্র অট্রাণিকা বর্তমান আলোচা 

“হুলপটি সুদৃঢ়বূপে গঠিত। উহ! যষ্টিতমদ্বারবিশিষ্ট। ইহাকেই “ষাট- 
ঘোমট” বলে। “ঘে।মট'ঃ অর্থে দ্বার বুঝায়। উহা ত্রয়োদশ শতান্ধীর 

শেষ ভাগে প্রস্তুত করা হ্ইয়াছিল। অতঃপর ইহার চতুঃসীম! প্রদত্ত 

হইল। ষাট থে।মটর উত্তরে বাগেরহাট রাস্তা"। তাহার উত্তরে মগর| ও 

চিন্তার খোল গ্রামদ্বয় এবং হাউলা পরগণ!। হাউলী পরগণ|র ঠিক 

উত্তরে ভৈরব নদী। দক্ষিণে মধুদিয়া পরগণ।, থোস্তাকাটা চক ও 

চৌমোহানা নদী। পুর্ধদিকে কাড়াপাড়। ও হাউলী পরগণা। পশ্চিমে 

বার!কপুর ও রাঙ্জদিয়া গরগণা । এই পরগণার সীমা ভৈরবনদী পর্যাস্ত 

বিস্তৃত। 

দীঘিকার বিবরণ-_ 

রালদিয়! পরগণ[র অন্তভূক্ত বঝরাকপুর গ্রামে একটি প্রকাণ্ড দীঘি 
দৃষ্ট হয়। তাহাকে লোকে “ঘোড়াদীঘি”” বলিয়া থাকে। উহ! ধৈর্থ্য 

এক মাইলের অধিক হুইবে। উক্ত দাঘ অত্ন্থ নুগভীর ও জল অতি- 

শয় পরিফার। “ঘোড়।দীঘি' প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মতন্তে পরিপূর্ণ । উহ! 

মস্জিদের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। প্রাগুক্ত স্থবিশাগ “হল” 

ষাট-ঘোমটের ঠিক পূর্বদিকে “ঠাকুরদী'ঘি বলিয়া! একটি ক্ষুদ্র জলাশয় 
আছে। উহার অপর নাম “দেব-দীঘি ৮ উহ দৈর্ঘ্যে অদ্ধ মাইল 

হইবে । এই জগাশয়ই সর্ধ্ধ(পেক্ষ! সুগভীর বলিয়া অত্রস্থলের লোকের 

ধারণ! । বাস্তবিক উক্ত দীঘি বিলক্ষণ গভীর বটে। এই ঠাকুরদীঘির 

ঠিক মধ্য স্থলে একটি দেবালয় আছে। এ মন্দিরটি অত্যন্ত মনোরম। 



৩৯৮ প্রতিহাসিক চিন্র। 

কি প্রকারে ধে এ গভীর জলাশয়ের মধো মন্দির প্রস্তত করিয়াছে, 

তাহ। বিদ্রয়ের বিষয় বটে। জলের মধ্যে উক্ত মন্দির কতিপয় 

শতাবী মগ্ন থাকিয়্াও কোন প্রকার বিকৃতভাব দৃ্ হয় নাই। হৈত্র, 
বৈশাখ মাসে এ মন্দিয়ের শিরোভাগ পরিদৃত হইয়া থাকে। 

ৰৎসরের অবশিষ্ট মাসে স্িহা জলমগ্র থাকে। এই স্থানে আরও 

একটা আশ্চর্য্য দ্রব্য আছে! পাঠকগণ বোধহয় সে সকল বিষয়কি 

তাহ! এখনও বুঝিতে পারেন নাই। নেই দীঘির মধ্যে স্থুবৃহত কুস্তীরদ্ঘয 

বিরাঙ্গ করিতেছে । আঙ্গপ্র। অধুন। তাহার বিষয়ই বলিতে যাইব । 

লোকে তাহাদের প্ধল! পাহাড়” ও শকালাপাহাড়”” বলিয়৷ থাকে । 
নামানুষায়ী তাহাদের বর্ণ ও স্থচিত হইতেছে । অর্থাৎ তন্মধ্যে একটা 
শ্বেতও অপরটি কাল। পূর্ববঙ্জে শ্বেত বা সাদাকে “ধল।” বালয়! থাকে । 
আমাদের মনে হয় “্ধল।” ধবল শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। প্ধবপ” সংস্কৃত 

শব্দ সুতরাং “ধলা1” কথাটি নিভূল বলিতে হইবে। উক্ত নক্রুদ্বয় বিলক্ষণ 

শান্ত, শিষ্ট এবং প্রতিাহংস।নিরত। তাহারা কাচ লোক ক্ষতিকর 

বাপারে বিনিষুক্ত নহে। যগ্যপি: কেহ তাহাদের নাম ধরিয়। ডাকে, 

তাহারা তৎক্ষণাৎ দ্বাটের দিকে ছুটিগ্ব! যার । তাহাদের আশ। তথায় 

যাইলে আহারোপযোগী খাস্ত ষথে্ই মিলিবে। লোকে আদর করিয়! 

তাহাদের জন্ত পায়র!, যুরগী প্রভৃতি প্রদান কনে। কখন কখনও কেহ 

কেহ সন্দেশ, চিনি আদি মিষ্্সামগ্রীও দিয়! থাকে । তাহারও শ্বেচ্ছাক়: 

“মুখ হা?” করিয়। উক্ত জরব্যাদি গ্রহণ করিতে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে না। 

আমাদের বণিত ঠাকুরদীঘির ঠিক পূর্বভাগে “পচাদীঘি” তিন পোয়া 
মাইল জুড়িয়! বিরাজ করিতেছে । “পচাদী।ঘ* দীর্থিকাদ্বয় মধ্যে তথায় 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে । অত্র বর্ণিত 'দীর্ঘিকাহয় কাড়াপাড়। 

গ্রামের অন্তর্গত । 

খুলন পধ্যস্ত জোয়ার ভাটার ক্রীড়া বিলক্ষণ পরিস্ফ,ট হয়) সুতরাং 



খুলনার থাঞ্জয়ালী মসবিদ। ৩৯৯ 

নর্দী আদির জল জোরার দ্বার পরিচালিত হুইয়! লবণ!ক্ত. হইয়! পড়ে। 

জলে অত্যধিক লবণের বিগ্কমানতাহেতু উক্তবারি পানোপযে!গী নহে। 

এবংবিধ কারণনিবন্ধন খুলন!, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় পুফরিণী, দীর্থিক 

কূপ ইত্যাদি হইতে পানীয় জলের কার্য সংদাধত হয়। এই স্থানের 

দীর্ঘিক1 ও কৃপার্দির প্রাচুর্য বোধ হয় প্রাগুক্ত কারণেই হইয়| থারকবে। 

চৌযোহান! নদী ঠাকুর দী'ঘর একটি [বিপর্যয় সংঘটিত করিয়াছে_-উহা 

উক্ত দীঘির সহিত মিলিত হুইয়! উহার জল লবণাক্ত করিয়া ফেলয়াছে 

স্থতরাং উহ্! পানের সম্পূর্ণ অযোগা হুইয়! পড়িয়াছে। প্রথম ও তৃতীয় 

দীর্থিকার জল এমত স্বচ্ছ, নির্মল ও স্থাস্থা প্রদ যে, বাগেরহাট মহুকুমায় 

পানীয় জল সরবরাহ করিবার জন্ত তথাকার কর্তৃপক্ষ এই দীর্থিকারয়ের 

সাহত পাইপ ব! নলের সংযোগ করিয়| জল লইয়৷ গেলে কি প্রকাগ হইঠে 

পারে )--বহুদূর হইতে পাইপ দ্বার জল সরবরাহ স্ব্ধাজনক কিনা». 

তাহার প্রস্তাব চলিতেছে । বহু বিজ্ঞ ডাক্ত!র এইস্থানের জল পরীক্ষা 

করিয়া এমত কোন বিষাক্ত জীবণু (7110101৮, 02011]1 ০৮০) প্রাপ্ত 

হওুয়। যায় নাই, যন্থারা! শারীরিক অবনতি সংঘটিত হইতে পারে। কলি- 

কাতায় কলের জল প্রস্তত করিতে হইলে যথেই্ট শ্রমনাধ্য কার্য সংসাধন 

করিতে হয়। কলিকাতার বহির্ভাগ হইতে পাইপ সাহায্যে জল লইয়! 

আদা হয়। তাহা রিজার্ভ চৌবাচ্চায় রাখিয়। দিলে উহার কর্দামা'দ 

থিতাইয়। নিয়ে পতিত হয়। উহ্থকে “ তলানীশ বছে। পরে পঁ জল 

তথ! হুইতে নীত হুইয়। পরিফার ও গরম কর! হয়। সর্বশেষে তাং 

কলিকাতার প্রতি গৃহে সংপেষণী-যন্ত্-সাহায্যে গৃহে গৃহে সংযুক্ত পাইপ 

দ্বারা প্রেরণ করা হয়। এই হইল কপিকাতার অবস্থা । যে জল 

পরিষ্কার করিতে বু আদ্লাসসাধ্য কাধ্য মংসাধন করিতে হন। যস্তপি 

তাহ। স্বল্লায়াসে প্রাপ্ত হওয়। যায়, তবে জার স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হুইয়! কে 

তাহার অপলাপ করিতে প্রয়াসী হয়? বাগেরহাট সহরবাসী পাইপ, 



৪০০. এতিহাসিক চিন্র। 

যোগে কাড়াপাড়। ও বারাকপুর হইতে জল প্রাপ্ত পরিফার এমত 

হইলে কম সুবিধা হইবে ন|। 

এক্ষণে আমর! খাণ্চয়ালী সাহেবের মস্জিদাদি ওস্ভত বিষয়ে ছুই, 

চারিটি কথা বলিয়। আমাদের প্রবন্ধের উপসংহ্থার করিব। এইরূপ 

কিন্বদন্তী তিনি বাগেরহাট ও মসজিদকুড়ে তাহার কীন্তিসংরক্ষণ মানসে 

বদ্ধপরিকর হইয়। অট্রাালিকা্দির সরপ্াম আনয়ন করিবার জন্য চিন্ত। 

করিতে লাগিলেন। চট্টগ্রাম হইতে নৌকাসংষোগে দ্রব্যাদি আনয়ন 

বিশেষ সুবিধাজনক স্থির করিয়া! তথ! হইতেই সমগ্র উপকরণাণ্দ লইয়! 

আসিরার মানস করিলেন! খুলনা হইতে মধুমতী নদী ভ্ইয়! সুন্দর 
বনের মধ্য দিয়! সহজেই চট্টগ্রামে পৌছাইতে পারা খায়। এমত সুবিধ! 

আর হইবার নহে; সুতরাং আর কালবিলম্ব ন। করিয়! খাঞ্জয়ালী সাহেব 

চট্টগ্রামের একটি ক্ষমণ্ডাশানী ফকিরের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। 

সেই ক্ষমতাশালী ফকির কিঞ্চিৎ উদ্ধতগ্ররুতির ছিল। সে তাহার 

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অতিমাতর ক্রুদ্ধ হইয়া! নিম্নলিখিতরূপ লিপি প্রেরণ 
করিলেন £-_-*এক রত্তি বাড়ানী তার চাটগায়ে বরাৎ”।* ইহার অর্থ এই 

থাঞ্জয়ালি, তুমি একখণ্ড ক্ষুদ্র জমির অধিকারী হইয়া আমার স্তায় 

ফকিরের নিকট হুকুমনামা প্রেরণ করিতে লজ্জাবোধ কর না! ইহা 

তোমার কম বেয়াদ্দবী নহে। আমি তোমাকে বাড়ানী বা চাউল 

প্রস্তুতকারী বলিয়! মনে করি। তুমি এতাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইয়া! আমার 
নিকট হুকুমনামা! প্রেরণ করিয়া তাল কাধ্য কর নাই।” এইরূপ 

প্রতুত্তর পাইয়া খাঞ্জয়ালী অতিমাত্র অপমানিত হইয়া যথাসময়ে ইহার 

প্রতিবিধান করা যাইবে বলিয়া অপর স্থান হইতে প্রস্তর ও অন্ান্ত 

* এক রতিসঅতি অল্প; বাড়ানী-যাহীর! নিতান্ত দরিদ্র, ধান ভানির়। বং- 
সামান্ত পারিশ্রমিক চাউল প্রাপ্ত হয়, তন্থ।র। দৈনিক গ্রান।চ্ছাদন চলে। চাটগয়ে 
চট্টগ্রামে, বরাৎস্পাওন| দ্রব্য অপর লোক সবার! আনয়ন ; এবং অদৃষ্ট । 



আকবর শাহের বন্ধুপ্রীতি। ৪১ 

আসবাব আনয়ন করিয়া মস্জিদাি প্রস্তুত করাইতে আরস্ত করেন। 
অবশেষে সেই ফকির তাহাকে একজন বড় জান্পগীরদার বলিয়া জানিতে 

পারিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থন! করে এবং পরিশেষে তাহার যখন যে 

দ্রব্যের আবশ্তক হইত, সে তাহ! প্রেরণ করিত। দীর্ঘকার ঘাট, এখনও 

সুন্দরভাবে বিদ্কমান। মস্জদ ও অপরাপর ইমারতাদি খিলানে প্রস্তত। 

তাহাতে বীম ও বরগার আবন্তক হয় নাই। এই প্রকার প্রকাণ্ড 

ইমারত, মস্জির্ন ও কবর বীম বরগার পাহাব্য না| ল্য়া কি প্রকারে যে 

দণ্ডায়মান হইয়া! কতিপয় শতান্ী থাকিতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয় 

বটে। সেই খিলনের কার্য আবার এমত সুন্দর যে, ব্ুধিন অতীত 

হইয়াছে তথাপি ইহার কোন প্রকার বিরু'ত লঞ্ষিত হয় নাই এবং 

ভূমিকম্পে ইহার কোনস্থান ভগ্ন করিতে পারে নাই। ইহার গাথুনী 
বা নিশ্মাণ-পারিপাট্য এতাদৃশ হ্ন্দর। লোক চিক যায়) কিন্ত তাহার 

'কীন্তি অক্ষ থাকে । ইহাই কালের নিয়ম। 

শীগণপতি রায়। 

আকবর শাহের বন্ধুপ্রীতি। 
উদারহৃদয় ও জনপ্রিয় মোগল সম্রাট আকবর শাহের 'মনেক গুলি 

বন্ধু ছিলেন। তন্মধ্যে বীরবল, ফৈজি ও আবুলফাজলই প্রধান। 

বীরবল বাদশাহের কার্যে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রহস্তে জীবন বিসর্জন করেন। 

ফৈপ্সির স্বাভাবিক মৃত্াই ঘটয়াছিল;? কিন্তু আবুলফাজল সমাটৃপুত্র সেলি- 

মের ষড়যন্ত্রে তাহারই নিয়োজিত উচগার রাজ! বীরসিংহের হস্তে 

বিদেশে নিহত হয়েন। একে একে বন্ধুরয়ের বিয়োগ-শোকে আকবর 

২৬ (ষষ্ঠ বর্ষ) 



৪৪ এঁতিহাসিক চিত্র। 

কিরূপ কাতর হইয়াছিলেন, ইতিহাসপ্রিয় পাঠকগণের অবগতির জন্ 

আমরা সে বিবরণ এস্থলে প্রদান করিলাম। 

পেশয়ারের নিকটস্থ পব্বতবাসী আফগানেরা অতিশয় কঠোর ও 
ছুর্দমনীয় হইয়া উঠায় তাহাদিগকে দমন করিবার উদ্দেত্তে সমু 
আকবর ১৫৮৬ খুষ্টাবে রাজা! বীরবল ও দৈন খর অধিনায়কত্বে এক 

দল সৈন্য প্ররণ করেন। এই পর্বতবাসীদিগের সহিত যুদ্ধেই জৈন 

খাঁর হঠকারিতায় বীরবর ৰবীরবল অকালে মানবলীল! সম্বরণ করেন। 

এই সংবাদে সমাট অতান্ত মুহামান হইয়া পড়িলেন এবং জৈন খার 

হঠকারিতায় এই সর্বনাশ হইয়াছে অবগত হইয়া বহু'দন পর্য্স্ত তাহার 

মুখদশনে বিরত ছিলেন । যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবলের মৃতদেহ ন1 পাওয়ায় 

নদোকে গুঞ্জৰ রটাইয়াছিল যে, অ।ফগানের! তাহাকে জীবিতাবস্থায় 

বন্দী করিয়া লইয়া [গয়াছে। বন্ধুবংসল আকবর এগুজবে বিশ্বাম 

স্থাপন করিয়! বীরবলের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন । একজন 

হুষ্ট কৌশপী লোক এই সুযোগে বীরবল সজিয়া সআটের নিকট 

আসিতেছিগগ ; কিন্তু এব্যক্তিও সম্রাটের নিকট পৌ ছবার পুর্বেেহ মৃত্যুমুখে 

পতিত হয়। সম্রাট বীরধলকে এতই ভাল বাসিতেন যে, এই "জাল, 
বীরবলে'র মৃত্যু-সংবাদেও তিনি নৃতন শোক পাইয়াছিলেন।* 
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আকবরশাহের বন্ধু গ্রীতি। ৪৪৩, 

ফৈজি আকৰরের সভার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন। কথিত আছে-." 

তিনি ব্রাঙ্মণবেশে কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বিশেষ পাগ্ডিতালাভ 

করিয়াছিলেন। আকবর ইহাকে বিশ্ষে স্নেহ করিতেন। ১৫৯৫ 

খুঃ অব্ধে ৫ই অক্টোবর ফৈজি পরলোক গমন করেন। বদৌনি বলেন 
_-যে কুকুরের স্তায় ঘেউ ঘেউ রব করিতে করিতে ফৈজি প্রাণত্যাগ 
করেন। কিন্ধু গ্রীতপক্ষে অতিরিক্ত দৌর্বপ্যবশতঃ বাকরোধ 

হইয়াই তাহার মৃতু হয়। পীড়িত হওয়ায় ফৈজি কয়েকদিন রাজদভায় 

আমিতে পারেন নাই। সম্াটু গ্রতাহই তাহাকে দেখিতে যাইতেন। 

মৃত্ার পূর্বে দ্বিপ্রহর রাত্রে ফৈজ্জর অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া 

উঠার তাহার স্বর্জনবর্গ সম্রাটুকে সংবাদ প্রদান করেন। সমাট তখন 

দিবসের কর্ম স্ত দেহ লইয়া দুপ্ধীফেননিভ শষায় সুহপ্তিথে মগ্র 

ছিলেন) কিন্তু স্েহের বন্ধুর পীড়াবৃদ্ধির অবস্থা জ্ঞাত হইদা! পে স্ুখ- 

শয পরিত্যাগ পৃর্বক বাজবৈপ্ভ সমভিব্]হারে সামান্ত লোকের গ্টায় 

পদব্রজে ফৈজির গৃহে আপিয়া উপস্থিত হইলেন। ফৈজির তখন 

ুমূর্যু অবস্থ।। বন্ধুর অবস্থা দেখিয়। সত্াটু বালকের স্তায় বিলাপ 
করিয়। একেবরে তাহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়। করণণস্বরে বলিয়া 

উঠিলেন--'সেখজি! আমি তোমার জন্ত হেকিম লইয়! আমিয়াছি। 

তূমি কি আমার সহিত একটি কথাও বপিবে না ?__কিন্ত ফে'জর কথ! 

বলিবার শক্তি ছিল না । উত্তরে তিনি শুধু সমাটের প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ 

করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া! ধীরে ধীরে চিরাদনের জন্য চক্ষু মুদত 

করিলেন। সম্রাট বন্ধুশোকে উন্মত্ত প্রায় ইহয়! রাঞ্মুকুট দুরে নিক্ষেপ 

করিয়। ম[তর ন্তায় ভূ'ম লুটাইয়! কাদিতে পাগিলেন।* 
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দশিণ হইতে ফিরিয়! আপিবার সময় সেলিমের নিয়োজিত উচগ্ডার 

রাজ! বীরসিংহের হস্তে আবুলফাজল নিহত হয়েন। সম্রাটু এক দুই 

করিয়া দিন গণিচেছিলেন-_-মআবুলফাজল আমিবেন; কিন্তু আবুলফাঞজল 

অ।দিলেন না। আগ্রায় তাহার মৃত্য-সংবাদ পৌছিল। আর সকলেই 

শুনিল--মাকবর জানিলেন না । তাহাকে এ সংবাদ শুনায় কে? 

তৈমুরবংশের এই রীতি ছিল, রাঁজপুভ্র প্রভৃ(ত কাহারও মৃত্যু হইলে 
'হার উকিল হাতে কালে! রুমাল বাঁধিয়া সম্রাটের কাছে উপস্থিত 

হইতেন। আবুলফাজলের ঘৃত্যু'সংবাদ দিবার জন্য তাহার উকিল হাতে 

কালো! রুমাল বাঁধিয়া আকবরের সম্মুখে গেলেন। উকিলকে দেখিয়া 

তাহার প্রাণ উড়িয়া! গেল। তিনি হাহাকার করিয়া উঠিলেন এবং 

তখনই দরবার "ভঙ্গ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। শোকে 

আকবর এতদুর মুহামান হুইয়াছিলেন যে, সমস্ত কার্ধা পরিত্যাগ করিয়া 

€মদিন রাত্রি তিনি কেবল কীদয়াই কাটা ইয়াছিলেন।* 

শেষে যখন শুনিলেন। সেলিমই আবুলফাজলের মৃতার কারণ-_ 

তথন গভীর মনোছুঃখে বুকভাঙা দীর্ঘ নম্বাস সহকারে বলিলেন -_ 

“সেলিমের যদি রাজা লইবার ইচ্ছ! হইয়াছিল, সে আমার প্রাণ বিনষ্ট 
করিল না! কেন? আবুলফাজল বাচিয়। থাকিলে আমি সুখী 

হুইতাম।” | 
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ক্রমে আসল ফথ। প্রকাশ হই্ল--সেলিমের গ্ররোঁচনায় উচগ্ডার 
রাজা বীরদিংহ আবুলফাজলকে হত্যা করিয়াছেন জানিতে পারিয়া 
তাহ|কে বিন করিবার নিমিত্ত সম্রাট পাত্রদিংহ ও রাজসিংহকে 
নিযুক্ত করিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়! বীরনিংহ প্রাণভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় 
গ্রছণ করিলেন--ভাহার-__-অঠই_্থ্ প্রসন্ন, তাই কিছুদিন পরে আক- 
বরের মৃত্যু হইল--মাকবর বাঁচিয়া থাকিলে আবুলফাজলের হত্য।- 
কারীর মার কিছুতেই নিস্ত/র ছিল ন।! 

'খোসরে।জের+ প্রবর্তক আকবরকে “মহামতি” আখায় অভিনন্দিত 

করিতে পারি ন| বটে) কিন্তু তাই বলিয়া আমর! তাহার গুণ কীর্তনে কুণ্ঠিত 

হইব কেন? ইন্দ্রিয়পরায়ণ আকবর ইঙিহাসপৃষ্ঠায় চিরদিনই মপীবণে 

চিত্রিত থাকিবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার বন্ধুবৎসলতা যে আদর্শ- 

স্থানীর, নিরপেক্ষ এতিহাদিকের কঠোর লেখনীও গাঁঠ অন্বীকার 
করিতে প|রিবে না, একথ1 আমরা স্পদ্ধ'সহকারে বলিতে পারি। 

শ্রীঅথ্বিনীকুম।র সেন। 

মহাবীর সমরমসিংহ | 
প্রকৃতি দেবীর সুরম্য লীলা*নিকেতন আমাদের এই ভারতভুমি 

চিরকালই বীরপ্রসবিনী। এই হিমাত্রিকতশেখরা সমুদ্র-মেগল। পুণ্য- 

ভূমিতে যে সকল বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করতঃ শ্বদেশের গৌরব রঙ্গার্থ 

রণক্ষেত্রে আপনাদিগের নশ্বর জীবন বিসর্জন দিয়! জগতে অক্ষয় কীর্তি 

স্থাপন করিয়াছেন; চিতোরের রাবল মহাবীর সমরদিংহ তাহাদিগের 

মধ্যে একজন প্রধান। এ 

সমরমিংহ হৃর্যযবংণীয় নরপাতি অযোধ্যাপতি পুণ্যশ্লোক মহারাজ, 



৪০৬ ধ্তিহাসিক চিত্র। 

বামচন্দ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । মহারাজ রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ 

পুজ কুমার লব পঞ্চনদ প্রদেশে যাইয়া! লবপুর (আধুনিক লাহোর ) 

নামক নগর স্থাপন করতঃ তথায় বাদ করেন। ই*ছারই বংশধর কনক 

সেন লৌরাষ্র প্রদেশে যাইয়! তত্রত্য প্রমর রাজাদ্দিগের রাজ্য জয় করতঃ 

উক্ত দেশ আপনার অধিকারতুক্ত করেন এবং তথায় বীরনগর নামক 

একটি নগর স্থাপন করেন ' কনকসেনের অধস্তন চতুর্থপুরুষ বিজগনসেন 
রাজ! হয়েন; তিশি বিজয়ঞুর, বিদর্ভ এবং বল্লভীপুর নামক নগরত্রয় 
স্থাপন করেন। এই বল্লতীপুরেই বিজয়সেনের রাজধানী ছিল। ৫১৪ 
খুষ্টাকে এইস্থানে শিলাদিত্য নামক রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। 

তাহার রাজত্বকালে বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বল্লভীপুর রাজের অবসান 
হয়; শিলাদত্য এই যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক জীবন বিসঙ্জন 

করেন। তাহার রাজ্জীগণও “তাহার মহিত সহগমন করেন। কেবল 

একজন মাত্র রাজ্জী গর্ভবতী থাকায় তৎকালে পিত্রালয়ে ছিলেন। 

পিআ্রালয় হইতে ফিরিয়! আমিবার সময় পথিমধ্যে তিনি এই দারুণ 

শোক-সংবাদ শ্রবণ করিয়া! তৎকালেই প্রাণ পরিতাগে রতসংক্কল্প 

হইলেন। তৎকালে লক্ষণাবতী নামী বীরনগরের জনৈক ঝাঙ্গণী রাজ্জীর 

সমভিব্যাহারে ছিলেন; তাহারই অনুরোধে বাজ্জী পতির বংশরক্ষার্থ 

আপনার প্রণবকাল পর্যাস্ত জীবনধারণ করিতে সম্মত হইলেন এবং 

মলিয় গ্রান্তস্থিত কোন এক পাহাড়ে গমন করতঃ তথায় আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন । কিয়ৎকাল পরে তাহার এক পুক্র সম্তান জন্মগ্রহণ করিল 

এবং ইহার নাম কেশবাদিত্য রাখ হুইল। রাঁজ্জী বীরনগরের উক্ত 

ব্রাঙ্গণীকে পুজ্রের লালন পালনের ভার সমর্পণ করতঃ জগন্ত চিভারোহণে 

শ্থয়ং স্বামীর সহগমিনী হইলেন । 

লক্ণাবতী কেশবাদিত্যকে লালন পালন্ধ করিতে লাগিলেন এবং 

শক্রভয়ে ভীত। হইয়! তাহাকে ইডোরের জঙ্গলে লুকাই়। রাখিলেন। 



মহাবার সমরসিংহ। ৪৪৭ 

কেশবাদিতোর রাজোচিত গুণগ্রামে আকৃষ্ট হইয়! পরিণামে ইডোরের 

ভীলরাঁজ। আপনার কোন পুভ্র।দি না থাকাক্ন তাহাকেই আপন পিংহা. 

সনের অধিকারী করেন। কেশবাদিত্যের বংশ তাহার অধস্তন ৮ম পুরুষ 

পর্যাস্ত ইডোরে রাজত্ব করেন। ইডোরের চত্রঃপাশ্বস্থ ভীলগণ বিদেশী 

রাজার রাজত্বে অসস্তই হয় এবং এই বংশের অন্তিম রাজ! নাগাদিত্যকে 

হত্যা করতঃ পুনরায় তাহাদের রাজ্য হস্তগত করে। এই সময়ে 

(৭১৬ খৃাবে) নাগাদিতোর তিন বৎসরবয়ঙ্ক একটা পুত্র ছিল) 
ইহার নাম বাগ্প।। ইনিই পরিণামে বাঞ। রাবল নামে ইতিহাসে 

প্রমিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। 

নাগাদিত্যের মৃত্যুর পর রাজগুরু গোপনে বাগ্নাকে নাগেন্্র নামক 

স্থানে লইয়া যান। এই স্থানেই শ্াীহার বাল্যকাল কতিবাহিত হয়। 

বালাকলে ঝাপ্প। তাঁহার মাতার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, তাহার 

মাতৃলালয় চিতোরে। এই কথা ন্মরণ করিয়া! একদিন তিনি নাগেন্দ 

পরিত্যাগ করতঃ চিতোরে গমন করেন। চিতোরের প্রমর বাজ 

তাহাকে জাকগীর প্রদান করিয়। আপনার সর্দারশ্রেণীতুক্ত করেন। 

পরিণামে অগ্গান্ত সর্দ/রগণের সহায়তায় তিনিই চিতোরের সিংহাসনে 

আরোহণ করেন । এই বাপ্প। রাওলের বংশে স্তুবিখা।ত মাবীর সমরমিংহ 

জন্ম গ্রহণ করেন। সমরলিংহ মেবারের ইতিহাসে একজন অতি গ্রসিদ্ধ 

বব্ক্তি। তিনি আর্মাকুল-তিলক চৌহান বংশীর রাজ! দিলীশ্বর পৃ্থীরাজের 
ভগিনীপতি এবং অতিশয় বীরপুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। দিলীস্বর 
পৃর্থীরাজের তিনি একজন প্রধান সহায় ছিপেন। যে সময় হইতে 

পৃর্থীবাজ সংযোগ্যতাকে বিবাহ করিয়। আনিয়াছিগেন, সেই সময় 

'হুইতে তিনি এতদূর ভোগবিলাসে মগ্ন হুইয়াছিলেন যে, রাজকার্য্য 
পর্যবেক্ষণ করাত দূরে থাকুক, গৃহ হইতে বহির্গতও হইতেন ন1। 

'ৎকালে ভারতের পশ্চিম দিকৃস্থিত গজ.নি প্রদেশে সাহাবুদ্দীন ঘেরীর 



ভা : প্রতিহ!সিক চিত্র। 

ভ্রাতা রাজত্ব করিতেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজাদিগের মধ্যে কলহ" 

গ্রশ্ুত ছুর্বলত] দেখিয়া, সাধাবুদ্দীন আপনার স্বার্থনিদ্ধি-মানসে ভারত 

আক্রমণের উদ্ঘোগ করিতে লাগিলেন । এই সংবাদ শ্রবণে দিল্লীর 

সামস্তগণ সংযোগ্যতার দ্বার! পৃথথীরাজের চৈতন্য উৎপার্দন করাইলেন। 
যোগ্যতার শুরত্বপূর্ণ বাকো পৃথীর।জের মোহ অপনীত হইল । তিনি 

আপনার অধীনস্থ রাজন্বর্ণ ও আত্মীয় শ্ব্নদিগকে তাহার সাহা্যার্থ 

আহ্বান কগিলেন। তাহার আহ্বানে চিতোররাঞ্জ রাবল সমরসিংহু 

আপনার সেন! সমভিব্যাহারে দিল্লীতে যাইয়া উপস্থৃত হইলেন এবং 

যথ।সময়ে যুদ্ধে যোগদান করিলেন । তৎকালে পৃণীরাজের অজহলবাড়া 

প্রদেশের ভোল!: ভীমদেনের বিরুদ্ধেও যুদ্ধযাত্রা করিবার আবশ্যকতা, 

ছিল; কিন্তু সমরফিংহ ভীমসেনের আত্মীয় হওয়াতে তিনি তথায়, 

যাইতে পারিলেন না) স্বয়ং পৃ্ণীরাজকে তথায় গমন করিতে হইল । 

পৃথবীরাঞ্সের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই বর্দি মুসলমান আসিয়৷ উপস্থিত হয়, 

এজন্য তাহাদের গতিরোধের নি'মত্ত সমরনিংহকে রাখিয়। তিনি স্বয়ং 

অজলহলবাড়ায় গমন করিলেন । এদিকে তাহার প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই: 
সাহাবুদ্দীন ভারত আক্রমণ করিলেন। মহাবীর সমরসিংহ দিশ্লীশ্বরের, 

প্রত্যাবর্তনকাল পর্য্স্ত অসাধারণ বীরত্বের সহিত মুসলমানের গতি- 

রোধ করিয়া রহিলেন। পৃগণীরাজ গুজরাট জয় করতঃ প্রত্যাবর্তন করিয়া 

সমরসিংহের সহিত মিলিত হইলেন এবং সুবিখ্যাত পাণিপণ ক্ষেত্রে 

শত্রুদেনার সম্মুখীন হইলেন। ১১৯১ গ্রীষ্টাৰে এইস্থানে সাহাবুদ্দীন সদলে 
পরাজিত ও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়! পলান্নন করিলেন; এই যুদ্ধে 

সমরলিংহের রাজপুত সৈম্ভগণ অপাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 

এই সময়কার রাজপুতরমণীগণ মুনলমানের সহিত শক্রতা করিব।র 

জনক আপনাদের পতিপুভ্রকে উৎসাহিত করিতেন। ইহারা আপন আপন 

পুজন্দিগকে সর্বদাই বলিতেন, “বৎস, রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠ গ্রদর্শন করিয়া 
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যেন আমার গর্ভ কলঙ্কিত করিও না; হয় বিজয়মাল্য পরিধান করিয়! 

সগর্ধবে ফিরিয়া! আসিও, নতুবা রণক্ষেত্রেই আপনার ছার জীবন বিসর্জন 

দিও ”+ কতবার এই বীর রাজপুতরমণীগণ সশস্ত্র হইয়া স্বামীর সহিত 

যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন। পৃথ্থীর|জের সময়েও এই রাজপুতরমণীগণ 

এমনই তেজস্বিনী ছিলেন। কিন্তু ভাগালক্্মী ভারতবর্ষের প্রঠি তৎকালে 

অপ্রসন্ন ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাঁজাপিগের মধো এই সময় ঈর্ষ।, 

দ্বেব আদি এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল মে, অনবরত ঝগড়। বিবাদ বশতঃ 

তহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র এঁকা ছিল না। এই গুহবিবাদের ফলে 

তাহাদিগের যে সর্বনাশ হইবে? তাহ! তাহারা একবার ভাবিয়া দেখিতেন 

না। তাহারা আপনাদের এই গৃহকলছের জন্য শত্রুর বলবৃদ্ধি হইবার মে 

স্থযোগ প্রদান করিতেন, তাহারই ফলে একে একে ইহাদের সকলেরই 

অবস।ন হইল। 

সাহাবুদ্দীন পরাজিত হইয়া৪ আপনার মাকাজঙ্ঘ। পরিত্যাগ করিলেন 

না। তিনি পুনরায় বৃহতী সেন! সমাবেশ করিয়া মআাঘার ভারত 

আক্রমণের জন্ত প্রস্তুত হইলেন । পৃ্ণীরাজও যথাসময়ে এ সংবাদ প্রাপ্ত 

হইলেন ; কিন্ত বিলানিত! এবং প্রথম বারের বিজয়-গর্বা বশহঃ তিনি 

এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন । যখন তাহার নিকট সংবাদ 

আসিয়! পৌছিল যে, সাহাবুদ্দীন তাহার রাজের মন্যান্ত সপ্নিকটবন্ঠী 

হইয়াছেন, তখন তাহ।র চক্ষু উন্নীলিত হইল। কিন্তু হিন্দুরাজ্য বিধ্ব'স" 

কারী সাহাবুদ্দীনের আগমন-সংবাদেও অন্ান্য রাঁজাদিগের চৈতন্োদয় 

হইল না। তাহার! দিল্লীর সাহাযা না করিয়া তাহারকি দশা হয়, 

তাহাই দেখিবার জন্ত উদগ্রীব হইয়া রহিলেন। মূর্খ রাজগণ একবার 

ভাবিয়াও দেখিলেন না যে, আজ দিল্লীর যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, 

একে একে ত্বাহাদ্দিগকেও সেই বিপদে পড়িতে হইবে! সাহাবুদ্দীনের 

আগমনে যদিও পৃ্থীরাজের বিলম্বে চৈতন্ঠো ৎপাঁদন হইয়াছিগ; তথাপি তিনি 
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সাম্লাইয়! লইয়া খরায় সুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। তিনি আপনার সমুদয় 

দেন! একত্রিত করিয়। তীহার ভগিনীপতি সমরদিংহকে সত্বর তাহার 

সাহায্যার্থ আগমন করিবার [নিমিত্ত তাহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। 

মহাবীর সমরসিংহ আর্ধযধর্মের রক্ষার জন্ত প্রস্তুত হইলেন এবং তাহার 

জ্োষ্টপুজ্র কুমার কল্যাণকে সঙ্গে লইয়৷ সসৈন্যে দিল্লীতে আসিয়া 

উপগ্ঠিত হইলেন । মুসলমান এতদূর অগ্রসর হইয়াছে; তথাপি পৃর্ণীরাজ 

নিশ্চিন্ত আছেন বলিয়া সমক্নসিংহ তাহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। 

দিশ্লীশবর তাহার ভগিনীপতিক্জ সহিত মিলিত হইয়! মুদলমানের সহিত 

যুদ্ধার্থ বিশেষভাবে প্রস্তত হইলেন। ভারতবর্ষে মুপলমান রাঙ্জত্ব 
স্থাপিত করিবার এবং হিন্দুর্দিগকে মহম্মদীয় ধর্শে দীক্ষিত করিবার 

উদ্দেশে প্রায় এক লক্ষ মুলমন সাহাবুদ্দীনের পতাকাঁতলে সমবেত 

হইয়। ভারতবর্ষে আনিপ্লাছিল। এই সময় ভারতের সমুদয় রাজন্ত- 

বুন্দের তাহাদের স্বদেশ ও শ্বধন্ম রক্ষা! করিবার জন্ত মুসলমানের বিরুদ্ধে 

অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সর্বনাশক্ারী গৃহবিবাদের ফলে 

তীঞচার। এই মহৎ কার্মে অগ্রসর হইলেন ন।। যাহা হউক, তত্রাপি 

পৃথণরাঙ্গের টৈশ্তনংখা| নিতান্ত কম ছিল না। প্রায় তিনলক্ষ রান্গপুত 

দিল্লীছুর্গের সম্মুধে সমবেত হইল। পৃরথ্থীরাঞজ এই রণতৃষ্ণ সেন। 

লইয়! পাণিপথে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সমরপিংহ তাহাকে বলি- 

লেন যে, অনর্থক নরহুত্যা কর। 'অপেক্ষ। যদি সাহাবুদদীন কোন 

প্রকারে বিনাযুদ্ধেই চলিয়া! যায়, তবে তাহাই হইতেছে সর্বোতম । 
তাছার .এই পরামর্শে পৃথণীরাজ সাহাবুদ্দীনকে বলিয় পাঠাইলেন যে. 

“একবার প্রহার খাইর। পলাঃন করিয়াছিলে, তাহার পর ছুই বংসরও 

হয় নাই, ইঞ্থারই মধ্যে আবার আপনার মৃত্য আহ্বান করিতে 
আপিয়ছ। এই্রন্ত বলিতেছি যে, যি এখনও তুমি ফিরিয়া যাও, 

তবে আমি তোমাকে বিনা বাধান্তেই যাইতে দিতে প্রস্তত আছি। 
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আর একাস্তই যদি তোমার মরণকাঁলই আপিয়া থাকে, তবে তাহাতেও 
আমার কোন ক্ষত নাই। কিন্ত তোমার সহিত এই নিরপরাধ 
সৈন্যদিগকে কেন ধ্বংদ করিবে? এইজন্য বলিতেছি, এস, তুমি আর 

আমি ছুইজনে ঘবন্দধুদ্ধে প্রবৃত্ত হই।”* ইহার প্রত্যুত্তরে সাহাবুদ্দীন 
বলিক! পাঠাইলেন যে, “আমি আমার ভ্রাতার আজ্ঞাধীন সর্দরমাত্র; 

তাহার আজ্ঞানুলারেই আমি যুগ্ধার্থ আপিয়াছি। আপনার প্রস্তব 

আমি সঙ্গত মনে করি) এজন্য এবিষয়ে তাহার অন্থমতি গ্রহণ 

করিবার জন্য অদ্যই তাহার নিকট দূত €প্ররণ করিগাম। অতএব 

তাহার আদেশ না আস! পর্যন্ত 'ম।পনি যুদ্ধ স্থগিত রাখুন ।” ইহাতে 
সাহাবুদ্দীনের কুট অভসন্ধি সিদ্ধ হইল। তাহার উপরোক্ত বাক্যে 

রাঁজপুতগণ মনে করিলেন যে, সে তাহাদিগের ভয়ে অতান্ত ভীত 

হইয়াছে, এইছ্গন্য তাহার ভ্রাতাকে কোনরূপে বুঝাইয়।৷ স্থঝ।ইয়া গে 

বিনাধুদ্ধেই ফিরিয়া যাইবে । এইরূপ মনে করিয়া রাঞ্জপুতগণ মহাভ্রমে 

পতিত হইলেন। ইহার মধ্যে যে সাহাবুদ্দীনের কোন কুট আহ্িসন্ধি 

আছে, তাহ! তাহারা বুঝিতে পারিলেন না। ন্বগং বিশ্বাস-পাত্র 

হওয়ায় তাহার আপনাদের শক্রকেও তন্রপই মনে করিতেন; কিন্তু 

মুদলমান পাহাবুদ্দীন বিশ্বাসের পাত্র |ছলেন না। এদিকে পৃথীরাজ 

সাহাবুদ্দীনের বাক্যে সম্প্রত যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নাই মনে করিয়। 
অপাবধান ভাবেই রহিলেন। তঃহার দৈন্যগণও গান তামাস। আনন্ন 

উৎসব প্রভৃদ্ততে মত্ত রছিল। তাহদিগের এই অপাবধানতায় মুলল- 

'মানগণ আপনাদিগের কাধ্যসাধনে সমর্থ হইল। ক্দাজপুতদ্দিগকে 

অসাবধান দেখিয়া একদিন মুসলমানপক্ষীর দেনা অকম্মাৎ তাহাদিগের 

উপর আপতিত হইল এবং রাজপুত দৈনাগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া 

'অস্ত্রাদিতে সঙ্জিত হইবার পূর্বেই তাহাদিগের বহুসংখ/ককে নিহত 
করিয়া! ফেলিল। কিন্ত রাজপুতগণ ইহাতেও কিছুমাত্র ভীত হইল না। 



৪১২ এতিহাসিক চিত্র। 

তাহারা সশন্্ হইয়! স্ব স্ব স্থানে অটলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়। শক্রর, 

সহিত্ত যুদ্ধ ক?িতে লাগিল। 

যদিও দিলীশ্বরের অপ।বধানতাবণতঃ তাহার বহুমৈন্য বিনষ্ট হওয়ায় 

মুসলম।ন দগের সংখা। অনেক অধিক হইয়। গিয়াছিপ, তথাপি তাহাতে 

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়! তাহার সৈল্ভগণ মুসলমানদিগের পক্ষে 

আগত নূতন নুহুন সৈগ্-্সমূকে অক্লান্তভাবে বিনষ্ট করিতে লাগিল। 

এই বিপদ দেখিয়! মুসপমানপক্ষ রাজপুতদ্দিগকে প্রতারিত করিবার 

অন্য পণ্চান্দিকে হটয়া গেল। ইহা দেখিয়া রাঙ্গপুতগণ মনে করিল যে, 

সাহাবুদ্দীনের সৈম্তদল তাঙ্ক।বিগেব দোর্দগু গ্রতাঁপ সহ করিতে -ন| পারিয়া 

যাতায়াত করিতেছে, এই মনে করিয়া বিপক্ষ সৈন্তের পশ্চাদ্ধাবন 

করিতে গিয়া তাহারা রণক্ষেত্রে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই 

মহান্যোগে ধূর্ত সাহাবুদ্দীন আ।ট সহস্র সৈম্তের সহিত আসিয়া! দিলীখর, 
পৃথীরাজকে বন্দী করিলেন। 

মুদলম!ন সেন[পতির এই কৌশলে পৃথথীর।ঞ্জ দুর্ভাগাবশতঃ ধৃত এবং 

অবশেষে নিহত হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তাহাকে বন্দী অবস্থায় 

গজনীতে লইয়া যাওয়া হয়, এবং তথায় অন্ত প্রকারে তাহার প্রাণান্ত হয়। 

এদিকে সমরপিংহের পুল কুমার কল্যাণ আপনার সৈগ্গণ সমভি- 

বাহারে রণক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছিলেন। এই মুষ্টিমেয় 

দৈম্তগণের পরাক্রম দেখিয়! মুসলমান পক্ষীয় সৈন্ুগণ ভীত, চকিত এবং 

স্তম্ভিত হইয়। গেল। কুমার এবং তাহার সৈম্তগণ :অনাধারণ বীরত্বের 

সহিত বহুদংখাক অরাতি বিনাশ করিয়া অবশেষে রণক্ষেত্রে চিরবিশ্রাম 

লাভ করিলেন। 

আপনার পুক্রকে এইক্পে বীরগতি লাভ করিতে দেখিয়। সমরদিংহ. 

কিছুমাত্র ধাণিত হইলেন না । তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কপটী, 

সুসলমানদিগকে পূর্ণ প্রতিশোধ প্রদ্দান করিবার জন্য মহাবেগে তাহ- 



মহাবীর সমরণনংহ। ৪১৩ 

দিগের উপর আপতিত হইলেন । যেমন হেমস্ত কালে কৃধকগণ মচোৎসাহে 

ধান্য কাটিতে থাকে, তেমনই তিনি অ প্রতিহত তেজে মুসলমাননৈন্য বিনষ্ট 

করিতে লাগিলেন। ইহাতে সাহাবুদ্দীনের সৈম্ভগণের মধ্য হাহাকার পড়িয়! 

গেল; তাহা রুণক্ষেত্রে পৃষ্ট প্রদর্শন ক'রয়৷ মহাবেগে পপায়ন করিতে 

লাগিল। চহুদ্িকে মৃতদেহ স্তংপীক্কত হইয়। গয়াছিল এবং তাহার মধ্যে 

দগায়মান হইয়! বীর সিসৌদিয়াগণ স্বদেশ ও স্বধন্মের রক্ষাকল্পে অসম 

সাহসে বুদ্ধ করিতেছিগশ। তিন লক্ষ সৈগ্ের মধ্যে অধিকাংশই রণগ্েতে 

চিরপিশ্রাম লাভ করিস়্াছিল $ কিন্তু তথা!প একজনমান্র সৈম্ভও তাহার 

মাতৃনিদেশ লঙ্ঘন করতঃ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিণ না। বীরবর 

সমরসিংহ মনে করিলেন যে, জয়লাভের তে৷ আর কোনই সম্ভাবনা নাই; 

সুতরাং পরাজিত হইয়! রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করতঃ আপনার পবিভ্র- 

কুলে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিবেন কেন ? এই মনে করিয়া যুদ্ধ করিতে 

করিতে বীরগতি লাভ করিবার জন্ত তিনি দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ হইলেন । অয়োদশ 
সহ সিসৌদিয়ার মধ্যে পাচণত মাত্র এক্ষণে অবশিই ছিল। তাহার! 

সমরসিংহের বীরবাক্যে উত্তেক্সিত হয়া কেসরিয়া বন পরিধান করতঃ 

রণক্ষেত্রে বীরগতি লাভ করিবার জন্ প্রস্তুত হইল । এই মুষ্টিমের 

সিসৌদিয় বীরগণ বীরবর সমরসিংহের নেতৃত্বে ভীমবেগে অরাতি সৈশ্ের 

উপর আপতিত হইল এবং অনন্তসাধারণ বীরত্ব সহকারে পঞ্চলহত্রেরও 

অধিক শক্র বিনাশ করিয়া অবশেষে রণক্ষেবে চিরপিশ্রম লাভ করিল। 

মহত্ব! সমরমসিংহও ইহাদিপের সহিত বীগোচিত শয্যায় শয়ন করিলেন। 

তিন দিবস পর্যন্তও অসাধারণ বীত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং 

রণক্ষেত্রে ভূরিভূরি শৌণ্য বীর্যের পরিচয় দিয়া মহ|বীর সমরসিংহ অবশেষে 
এইরূপে প্রণহ্যাগ করিলেন । মুসলমানগণও ভ্াঁহার বীরহের অঞ্জশ্র 

প্রশংল। করিতে লাগিল। ধন্য সেই স্বদেশপ্রেমিক বীরগণ ! শত্রও 

খাহাদিগের প্রণংসা1 করে, তাহারাই প্ররুতপ:ক্ষ বীর? 
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বীরশ্রেঠ সমরসিংহের নিধনের পরে সাহাবুদ্দীন নিরুপদ্রপে আসিয়া 
ধশ্ব্্যপূর্ণ দিল্লীনগরী অধিকার করিলেন। হিন্দুর সৌনাগান্থর্ধ সেই 
দিবস চিরতরে অস্তাচলে গন করিল। সোণার ভারতের পুণ্যভূমি 

বিদেশীর পাদস্পর্শে কলঙ্কিত হইল-_-ভারতে হিন্দু রাজত্বের অবসান হইল। 

পৃথ্ীরাঞ্জের সভার প্রধান কবি স্ুগ্রসিদ্ধ চন্দ লিখিয়াছেন যে, 

“রাবল সমরসিংহ বীর, শাস্তত্বতাব এবং ধর্মি্ঠ পুরুষ ছিলেন। তিনি 

অসাধারণ যুদ্ধকুশপতা, সুমন্্রণাদাত। এবং স্থবক্তা ছিলেন। তাহার 

অধীনস্থ সমুদয় সর্দরগণ হাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাদিতেন ; 

এমন কি স্বয়ং চৌহানরাগও ইহাকে অতিশয় সম্মন করিতেন। অর্খা- 

রোহণে, ভল্লচালনে এবং বাহ-ব্রচনায় তিনি অদ্বতীয় ছিপেন। আমার 

পুস্তকে বাঞ্জনীতি সপ্তন্ধে যাহ! কিছু লিখিম্নাছ, তাহা সমরমিংহেরই 

প্রদত্ত শিক্ষার ফল।” কবিশ্রেঠ চন্দের এই উক্তি হইতে জান! যাই- 

তেছে যে, বীরবর বরাবল সমরসিংহ একজন অতি অসাধারণ পুরুষ 

ছিলেন। তাহার ন্যায় সর্বগুণালঙ্কৃত মহাপুরুষ ততৎক।লে আর ছিল ন! 

বলিলেও অত্াক্তি হয় না। এই মহাবীরের তিরোধানে তৎকালীন, 

ভারতের যে ক্ষতি হইয়া'ছল, তাছা আর কোন কাপে পূর্ণ হইবার 
নহে। ইচারই অপরিহার্য; ফল স্বরূপ দিল্লীতে হিন্দুরাজ্যের পতন ও 

যবনরাজ্যর হুত্রপাত হুইয়াছিল। এই মহাপুরুষের স্বৃতি কোনকালে 
লুপ্ত হইবার নহে। অতীত সাক্ষী ইতিহাস তাহার এই অক্ষপ্ন কীত্তি- 
কাহিনী চিরকাল গৌরবের মহিত জগতে ঘোষণ। করিবে। 

| শ্রীন্ুরেশ চন্দ্র মজুমদার। 
(রাজনাহী)। 



ওরংজীবের পত্রাবলী ৷ 
আমর! ওরংজীবের কতিপয় পত্রাবশীর অনুবাদ পূর্বেই প্রকাশ' 

করিয়।ছি । উক্ত পত্রাবপী তাহার পুক্র নাহ আলমের উদ্দোশ্তে লিখিত 

হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। আমরা আরও কতিপয় পত্রের 
অনুবাদ গ্রাকাঁশ করিব। এই পত্রগুলি সআাটের দ্বিতীয় পুজ্র সুলত।ন 
মহম্মদ আজাম সহ বাহাছুরের উদ্দেশ্রে লিখিত । 

প্রথম পত্র । 

ষহ।মহিমার্ণব পুক্র, 

তুমি আমাকে যে ক্ষিপ্রগামী অশ্বটী প্রেরণ করিয়ছ,তাহা প্রাপ্ত হইয়। 
আমি অতীব আনন্দিত হইয়াছি। কারণ ইঠার দ্বারা তোমার বৃদ্ধ 

পিতার প্রতি তোমার এ্রকান্তিকী ভক্তি ও ভালবাস! প্রকাশ পাইতেছে। 

আর ইহাই প্মরণ করিয়। আমি অশ্বটীর নাম রাখিয়াছি “খুশ খার।ম” 

(শ্নেহ প্রদত্ত সামগ্রী) আমি জাঁনি যে, তুমি উপযুক্ত নাম নিদ্ধারণ 

বিশেষ পারদর্শী । সুতরাং মামি অতাবের কর্তৃক রচিত একটী তালিকা 

তোমাকে পাঠাইতেছি। বলা বাহুল্য যে, ইহা মামার ন।না বর্ণের ও নানা 

জাতীয় অশ্বের একটা ক্ষুদ্র তালিক। তুমি প্রত্যেক অশ্বের নাম নির্ধারণ 
করিয়! জানাইবে। 

দ্বিতীয় পত্র। 

তোমার প্রদত্ত আমর ভক্ষণ করিয়। অতীব গ্লীত হুইয়াছি। আমি 

তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি ষে, নাম নির্ধারণের পক্ষে তুমি আমা অপেক্ষ। 
পারদর্ণী; তবে তুমি কেন আবার আমাকে নাম নির্ধারণ করিতে বলিয়া 

স্কানর্থ বিরক্ত করিয়া; যাহ! ইউক আমি ইহাদ্িগকে নাম দিঙাষ 

শরসবিলাস।” 



৪১৬ তিহাসিক চিত্র । 

তৃতীয় পত্র। 

তুমি যে খিচুড়ি প্রস্তত করিয়াছিলে, তাহা তোমার গৃহে আমি আহার 
করিয়া অত্ন্ত সম্ষ্ট হুইয়াছি। ইপণাম খ। একবার “্কুবলি” প্রস্তুত 

করাইয়া আমাকে খাইতে দিয়াছিল ; কিন্তু তোমার প্রদত্ত অন্নের সহিত 

তাহার তুলনা হইতে পরে না। আমষরা তোমার স্থলেমান নামক 

'পাচকটীকে এখানে মানিতে বহুপুর্বেধ মনস্থ করিয়াছি । এখন লোক- 

পরম্পরায় শুনিতে পাহতেছি যে, উত্ত পাচকটা এই সুন্দর খিচুড়ি প্রস্তৃত 

করিয়াছিল। যদি তোমার কষ্ট না হয়, তবে তাহাকে এইখানে পাঠাইয়। 

দিবে; নতুনা তোমার প্রত্যাবর্তনের জন্ত আমরা সোতস্ুক ভাবে 

অবস্থান করিব। কারণ আমর! জানি যে, সেই দিন তোমার সহিত একক্র 

এই সুস্বাত্ব অন্ন ভোজন করিয়। পরিতৃপ্ত হইতে পারিব। 

চতুর্থ পত্র। 
তোমার পুভর বিদার বকৎ যে তোমার অনুরূপ আদর্শ অনুকরণ 

করিয়৷ উপধুক্ত পিতার উপযুক্ত পুল্ররূপে পরিচিত হইতে পারিয়াছে, সে 

'ন্ত সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে ধঞ্তবাদ দিই। দিন দিন তাহার 

সৌভাগ্ের উদয় হইবে। কিন্তু তোমার দ্বিতীয় পুভ্রের শিক্ষা সম্বন্ধে 
উদাসীন থাকিও না । জাটদ্দিগের ধিকুদ্ধে যুন্ধাভিযান যদি সাফল্য লাভ 

করে, তবে তোমার মহন্মদ নিদার বকৎকে মালব্যের 'শাসনকর্তৃপদে 

নিয়োজিত করা হইবে। আমি ইতোমধ্যে বিষণ সিংকে তাহার সহিত 

যাত্রা করিতে আদেশ দিিয়াছি এবং আগরার দুর্গাধাক্ষের নিকট হইতে 

'যুদ্ধ সরঞ্ম সংগ্রহ করার জন্য আমি পরোয়াণ! পাঠাইয়৷ দিয়াছি এবং 

€তোমর নিকট হইতে আদেশ লইয়া ইসলামাবাদ * অভিমুখে খাতা 

করিবার জন্য আমি তোমার পুজ্রকে আদেশ করিয়াছি । 

ক হিম্দুদিগের প্রাচীন তীর্থ মধুর! নগরে। সম্রাট উরংঙ্গীব এই স্গান অধিকার 
করিয়! ইহ!কে ইসলামাবাদ নামে অভিহিত করেন । 



ওরংজীবের পত্রাবলী। ৪১৭ 

পঞ্চম পত্র। 

সম্রাট সাজাহান বলিতেন যে, যাহাপিগের কোন কাজ নাই, তাহার 

শিকার করিয়া বেড়ায়। পর জগতের কার্যের উপর আমার্দিগের কোন 

হাত নাই? কিন্তু ইহ জগতের কার্যাবলীত আমাদিগের দ্বারাই নিয়ন্ত্িত। 

“এই জগৎ একটা গ্রকাণ্ড শস্তক্ষেত্র। ইহ জগতে আমর! যাহ! রোপণ 

করি, পর জগতে তাহা কেবল কর্তন করি মাত্র.” সম্রাট সাজাহান 

প্রভাতের চারি ঘটিক! (দণ্ড) পুর্বে শযা। ত্যাগ করিতেন এবং প্রাতঃ- 

কৃতাদি সমাপন করিয়। ও কোরাণের নিয়মিত অংশ আবৃত্তি করতঃ 

তিনি মৌলভিদিগের সহিত প্রভাতের উপাসনা সমাপন করিতেন। 

তারপর বাতায়ন-পথে তিনি প্রঙ্গামগুলীকে দর্শন দ্িতেন। প্রভাত 

হইবার চারি দণ্ড পরে শিনি প্রকাশ্ত দরবারে উপবেশন করিতেন। এই 
স্থানে নৈন্বিভাগের কর্শচারিগণ আনিয়৷ তাহাকে অভিবাদন করিত । 

তারপর প্রধান দেওয়ান ও মীর বকদী সাম্রাঞ্জোর বিভিন্ন বিভাগের 

ন।জিম্, আমীন ও করসংগ্রহকারিগণের আবেদন সআটু-সমক্ষে নিবেদন 
করিত। ইহার পর তিনি তাহার অশ্ব ও হস্তিগণ পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং 

এক প্রহর পরে তিনি তাহার গুপ্ত (০211266) কক্ষে প্রবেশ করিতেন। 

এই স্থানে সেনানায়কগণ অধীনস্থ কর্মচারীদিগের কার্যাকলাঁপ নিবেদন 

করিয়। তাহার আদেশ গ্রহণ করিতেন। সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্নস্থানে 

যে সমুদয় অবশ্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয় সংঘটিত হইত, তাহা ও তাঁহারা এই সময়ে 

নিবেদন করিতেন এবং সআটু “ফারমান” ও জাহগীর উপযুক্ত ব্যক্তিকে 

প্রধান করিতেন। ইহাতে প্রায় ছুই প্রহর অভীত হইত; তারপর 

সম্রাট আপনার পরিশ্রমল্ধ অর্থে * প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে গমন 

* কর্ধিত জাছে যে, সআট. সাজাছান সহন্তে টুপি বুনিয়! বিক্রয় করিতেন এবং 

তাঁহাতেই যে অর্থ সংগৃহীত হইত, সেই অর্থ বার অতি সামান্ততাবে জীবন অতিবাহিত 
করিতেন। 

২৭ (ষষ্ঠ বর্ষ) 



৪১৮ ধঁতিহাসিক চিত্র। 

করিতেন। তিনি অত্যন্ত মিতাহারী ছিলেন এবং শরীর রক্ষার জন্য 
যে পরিমাণ অল্লের গ্রয়োজন, তিনি কদাচ তাহার অধিক ভক্ষণ করিতেন 
ন।। ভোজনের পর তিনি স্বয়ং রাজানুগৃহীত ব্যক্তিগণের বিষয় তত্বাবধান 
করিতেন। এই রাজনুগৃহীত ব্যক্তিগণের মধ্যে পণ্ডিত, ছাত্র, দরিদ্র, 
বিদেশী, মাতৃ'পতৃহীন বালক, ছুঃস্থ ব্যক্তি ও নান! জাতীয় লোক ছিল। 
সম্রাট প্রায় সকলকে চিনিতেন। ইহার পর তিনি শয়ন করিতেন ও 
অল্প সময়ের. জন্য নিপ্্ যাইতেন। চতুর্থ প্রহরে তিনি শধ্যা ত্যাগ করি- 
তেন এবং হস্তমুখ প্রক্ষালন করতঃ প্রার্থনাগুহে কোরাণ আবৃত্তি 
করিতেন। তারপর সম্রাট সহাম্তবদনে “আশা” নামক কক্ষে আসিয়া 
উপবেশন করিতেন। এই স্থানে প্রধান দেওয়ান রাজসংক্রান্ত বিষয়ের 
অবতারণ। করিত এবং রাজস্বস'ক্রাস্ত আদেশ-পত্রে সম্রাটের দস্তখত 

গ্রহণ করিতেন। দিন শেষ হইবার চারি দণ্ড পূর্বে তিনি প্রকাশ্য 
দরবারে যাইয়া উপবেশন করিতেন, এখানে প্রধান বকসী এবং দেওয়ান 
সম্রাট-সমক্ষে জ্সাইগীরের আবেদন-পত্র উপস্থিত করিতেন এবং তিনি 

যোগ্যতা! অনুসারে জাঙগীর এবং পারিতোধিক দান করিতেন। সন্ধ্যার 

পর সায়ংকালীন উপাসনা! সমাপ্ত হইলে তিনি তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ 
করিতেন। এই স্থানে এতিহ্বাসিকগণ, স্থক গায়ক ও পর্যযাটকগণ 
তাহার জন্য অপেক্ষা! করিত। পর্দার ভিতর হইতে রমণীগণ এবং পুরুষ" 
গণ মত চরিত্র ও প্রাচীন নৃপতিগণের বিষয় বর্ণনা করিত। এইরূপে 
বছশতাববীর পুর্বে যে সমুদয় অত্যাশ্চর্ধ্য বিষয়সমূহ সংঘটিত হইয়াছে, 
সম্রাট, সেই সমুদয় বিষয় শ্রবণ করিতে করিতে মধ্যরাত্র পর্য্স্ত এই স্থানে 

অবস্থান করিতেন। 

তোমার প্রতি আমাদের ন্নেহ অত্যন্ত অধিক জানিবে, সেই জন্যই 
তোমার পক্ষে কি মঙ্গলকর, তাহাই ইঙ্গিতে জানাইলাম। 

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি । শ্রীসতযচরণ সর্বাধিকারী। 



অমার্জনীয় অপরাধ । * 
ও 

ইতিহাসি--ইতিহাস, তাহা পুরাণ-কথা ব। ভক্তিতত্ব নহে। 
এঁতিহাসিক ও ভক্ত, উভয়েরই ক্ষেত্র বিভির। উদ্দেস্রাও বিভিন্ন। 

্রতিহাসিকের ক্ষেত্র সসীম,. ভক্তের ক্ষেত্র অসীম; এ্রতিহাসিক সাস্তে, 
তক্ত অনস্তে প্রধাবিত। ভক্ত এঁতিহাসিকের ক্ষুদ্র ক্ষেত্র পদদলিত 

ও অতিক্রম করিয়।, এতিহাসিকের অনধিগমা ও অনিন্তনীয় শ্বীয় ক্ষেত্রে 

প্রবেশ করেন। 'সচিকাযুধ' এতিহাসিক সীমাবদ্ধ স্বক্ষেত্রের সীমান্তে 

উপস্থিত হুইবামান্র, প্রতিহত হুইয়! প্রত্যাগত হন; তাহার সঙ্গ 

হুচিকা এ সীমারেখায় স্পৃষ্ট হইয়া শতধা! বিচূর্ণ হইয়! যায়? এ অভেস্ত 

সীমা-প্রাকারে পথ গ্রস্তত কর! তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব । তাহার 

ক্ষীণ জ্যোতিঃ ক্ষুদ্র জ্ঞানবর্তিক। এই স্থলেই নির্বাণগ্রাপ্ত হয়; এ 

সীমারেখার অতীত স্থল তীহার চক্ষে ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন 

অনস্ত শুন্ত মাত্র) তাহার অনুসন্ধিৎস্থ তীক্ষ দৃষ্টিশক্তি এস্থলে সম্পূর্ণ 

পরাভৃত। এস্বল কেবল তক্তের চক্ষেই আলোকিত--অপূর্র্ব শোভা- 

সম্পদ-সম্পর । এন্থলে একমাত্র তক্তেরই পূর্ণ অধিকার, এ দেশের গ্রকৃত 

তত্ব, প্ররূত ইতিহাস কেবলমাত্র অসাধারণ শক্তিশাদী ভক্ত এঁতিহাসিকই 

ধারণ। ও বর্ণনা করিতে শ্নক্ষম। “হুচিকাপাঁণি” শুদ্ধ এঁতিহাসিক, যদি 

স্বীয় স্ুকৃত ও সৌভাগ্য বশতঃ তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে দ্বিধ! 

বোধ ন। করেন, তবে তাহাকে ভক্তের সেই অসাধারণ ক্ষেত্রের আলে।- 

» ৬ঠ পর্যায় ৫ম+৬ঠ সংখা! “এতিহালিক চিত্রে” “ইতিহ!সিকের কর্তব্য 

নির্দেশ” নামক প্রধক্ধে, ৫ম পর্ণ্যায় পৌষের সংখ্যায় প্রকাশিত “বিদ্যারয্বের বেয়াদবী”” 

নামক প্রবন্ধের প্রতিধাদ পাঠ করিয়। এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। 



৪২৯ এঁতিহাপিক চিত্র । 

চনায়, ভক্ষবর্ণিত বিষয়ই ফ্কব সত্য ও অভ্রাস্ত বলিয়া! শিরোধার্ধ্য করিতে 

হইবে; নতুবা সে ক্ষেত্রে তাহার মূকধর্ম্ম গ্রহণ করাই সর্ববাদিসম্মত ও 

শ্রেয়স্কর ।_-এ সকল কথা বোধ হয়, কোনও অপক্ষপাতী অবিকৃতবুদ্ধি 
ব্যক্তিই অস্বীকার করিতে পারেন না । 

গুপ্ত বিগ্ভারত্বের "শঙ্করের মুণগ্ডক ভাষা” নামক প্রবন্ধে তিনি স্বক্ষেত্রে 

স্বাধিকার মধ্যে থাকিয়া যাহা কিছু বলিয়াছেন, কেহই তাহার প্রতিবাদ 
বা তজ্জন্ত তাঁহার উপর কোনও দোষারোপ করেন নাই; কিন্তু তিনি 
অতি অহঙ্কারে ও বি্তা-মদে মনত হইয়া স্বীয্ন অতি লঘু অকিঞ্চিংকর 
অনুমানবিমানে আরোহণপুর্ধক শ্বসীমা অতিক্রম করতঃ “আদার 

ব্যাপারী হইয়! জাহাজের খবর” লইয়া অনধিকার চর্চা করিতে যাওয়া- 
তেই অগ্নি জপিয়! উঠিয়াছে, শ্বভাবশীতল শিলাখণ্ড লৌহদগু।ধাতে অগ্রি- 
শ্ুলিঙ্গ গ্রসব করিয়াছে। . সে জন্তু অপরাধী কে?, 

একই শালগ্রামশিল! পরিদর্শন করিয়া, অস্তরমূ্থ ভক্ত ও বহিমু্খ 
অভক্ত. দিব্য শোৌভাময় অপূর্ব বস্ত ও সামান্য শিলাপিগড দর্শন করিলেন। 

ভক্ত যাহ! দ্েখিলেন, তিনি তনব্রপই বর্ণনা করিলেন) অভক্তও স্বচক্ষে 

যাহ! প্রত্যক্ষ করিলেন, সেইরূপই ব্যক্ত করিলেন। কিন্তু তা+বলিয়!, 
অভক্ত কি বলিতে পারেন যে, ভক্ত যাহ! বর্ণনা করিলেন, তাহ! অসত্য 

ও ম্বকপোলকল্পিত? মাতৃঅঙ্থের মন্দভাগ্য জন্মান্ধ শিশু, বিশ্বহ্ধাও্ 

ঘোর তমসায় সমাচ্ছরর দেখিল বলিয়া, সে কি প্রচার করিতে পারে যে, 

বিধাতার এই বিচিত্র শোভা-সম্পদ-সম্পন্ন* অনন্ত স্যষ্টি, সুগভীর 

তিমিরগর্ভে চিরমগ্র ? 

কোনও আত্মবন্ধুহীনা৷ অবীরা বৃদ্ধা, তাহার অতি সাধের বস্ত, অতি 

যত্বে রোপিত ও বদ্ধিত একটি পৃতিকালতা স্বগৃহে পরিত্যাগ করিয়া, 

লোকের উত্তে্নায় অনিচ্ছাসত্বে ৮শ্রীত্রীগন্পাথ দর্শন করিতে ৮প্রক্ষেতর 
গমন করিয়াছিল। গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অবধি তাহার মনে কোন 



অমার্জনীয় অপরাধ । ৪২১ 

সুখশাস্তিই ছিল না; সে দিবারাত্র অনন্তমনা হইয়া কেবল তাহার 

সাধের পূতিকালতাটিই চিন্তা করিয়াছিল। যথাসময় গন্তব্য স্থানে 

উপস্থিত হইয়া, অন্তান্ত দর্শকবুন্দসহ ৬্ীশীজগন্নাথমন্দিরে প্রবেশ 

করিয়। সে কি দেখিল? দেখিল,_-মন্দির মধো আর কিছুই নাই, দেবও 

নাই, দেবীও নাই, আছে কেবল সমগ্র মন্দির ব্য।পিয়৷ প্রকাণ্ড এক 

পপু'ইমাচ11” হরিবোল হরি! এই কি এত সাধের ৬জগন্লাথ!__ 

বৃদ্ধা হাসিয়াই অজ্ঞান। দমে সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইল-_ 

“মন্দিরমধ্যে আর কিছুই নাই, কেন্ল এক প্রকাণ্ড “পু'ইমাচ। 1৮ 

আ মরি মরি, কি স্তুন্দর গাছগুপি! কেমন পাতা ফেলিয়।ছে--কেমন 

ডগ. মেলিয়াছে! এমন সুন্দর গাছ তে! কখনও দেখি নাঈ,_-এর 

“চড় চড়ীঃ নাজানি কত মিঠাই হবে!” বৃদ্ধা এই পর্য্যস্তই বলিতে 

পারে; তাহার জ্ঞানবুদ্ধি এই পর্য্যস্তই। কিন্তু, পবিত্রহদঘ ভক্তবৃন্দ 
৬জগন্নাথের যে অপূর্ব শোভাময় সুন্দর মৃদ্তি দর্শন করিল, তাহার সে 

কি জানে? সে সম্বন্ধে আলোচন! করিবার, তাহার কি শক্কি, সৌভাগ্য 

ব। অধিকার আছে? 

আমাদের এ্রতিহাসিক গুপ্ু বিদ্তারত্বও, গ্রীতিহাসিক ভাবে, শঙ্করের 

ভ্রমার্দি সম্বন্ধে আলোচন। যাহা! করিয়াছেন, তাহাতে তাহার অধিকার 

নিশ্চয়ই আছে এবং তাহার প্রতিবাদীও কেহ নহে। কিন্ত ভক্কের 

ভক্তি-হুতে আকৃষ্ট হইয়া, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাহার ভক্তের সহিত 

যেকি লীল! করিয়াছিলেন বা করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধে মন্তব্য 

প্রকাশ করিবার তাহার (গুপ্ত বিস্তারত্বের ) কি সামর্থ্য বা আঁধকার 

আছে? তাহার অচক্ষুধিষয়,। অনধিগম্য, জ্ঞানাতীত, ধ্যানাতীত, 

ধারণাতীত, কল্পনাতীত ও স্বপ্নতীত, চিরপবিত্র অতুযুন্নত ভক্তিরাজ্যের 

গু়তম তত্বের সত্যাসত্য বিচার করিতে» তিনি (“স্থচিকাযুধ' শুদ্ধ 

্রতিহাসিক ) কোন শক্তিও প্রমাণ প্রয়োগ করিতে সক্ষম? তিনি, শুদ্ধ 



৪২২ ধ্রতিহাসিক চিত্র । 

এঁতিহাসিকের চক্ষে, 'পু'ইমাচা মাত্র দর্শন করিয়া, তাহার করশ্থিত “হক 

হূচিকার” অগ্রভাগে পৃতিকার পত্র গণনা, মৃলান্বেষণ, রোপণের সময় 

রোপণকর্তার নাম-ধাম-জাঁতি প্রভৃতি “গৃঢ়' তৰোদবাটন করিতে ও 
তদ্ধিষয় বর্ণনা করিতেই অধিকারী ও সক্ষম । কিন্তু পুইমাচাই” সত্য 

এবং ৬জগন্নাথ মিথ্যাঃ এ কর্ধা তিনি কোন্ সাহসে ব! কোন্ জ্ঞানে 
প্রকাশ করিতে অগ্রসর হন? *শঙ্করের মুণ্ডক ভাষ্য” নামক প্রবন্ধে 

খতিবিজ্ঞ অধৈর্ধ্য লেখকের এই অনঙ্গত ও অসহা অনধিকারচ্চাই 

অমার্জনীয় অপরাধ । ইত্তিহাস--ইতিহাস; তাহা পুবাণ-কথা বা 

ভক্তিতত্ব না! হউক; কিন্তু তাহা পুরাণ কথা ব! ভক্তিতত্বের অপলাপ- 

কারী হইলেই ধর্মময় মহাভারতে মহাপ্রলয়! তাহ! কোনমতে কাহারও 

বাঞ্ছনীয় বা শুভপ্রদও হইতে পারে না। এ স্যন্ধে আর অধিক 

প্রবন্ধ বিস্তার নিশ্রয়োজন। 

এক্ষণে, সানুনয় নিবেদন, মান্যবর “উকিল মহাশয় যেন তাহার 

শ্রদ্ধেয় “মন্কেল' মহাশসকে তাহার প্রকৃত দোষটি “সম্ঝাইয়াঃ দিয়! তাহাকে 

সতর্ক করিয়৷ দেন। আমরা এ প্রকার অতি হেয় বাগবিতণ ও 

অধথা বিরোধের সম্পূর্ণ বিরোধী । আমাদের এসকল করিতে নাই। 

কারণ-. 

“তৃপাদপি স্থনীচেন তরোরপি সহিষুণনা। 
অমানিন! মানদেন চিস্তনীয়ঃ সদ| হরিঃ ॥৮ 

শ্রীচতীচরণ মুখোপাধ্যায়। 

শ. এ সম্বন্ধে জার আমর। কোনও বাদ-গ্রতিবাদ কক্গিব না। 



চিত্রপরিচয় । 
মোগল সাআাজ্োের ধ্বংসের পর যে মহাপুরুষ কোন মন্ত্রবলে বুধ! 

বিভক্ত শিকজাতিকে সংহত করিয়া এক নূতন শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন, 
সেই বীরকেশরী পঞ্জাব-রাঞ্জ রণজিৎ পিংহের প্রতিকৃতি খতিহানিক 

চিত্রের বর্তমান সংখ্যার পুরোভাগে প্রদত্ত হইল। রণজিৎ [সিংহের 

মৃত্যুর ৫* বদর পরে 51106] 0711), মহারাজের জীবনী বিবৃত 

করতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন--1715 17021776515 501]1 ৪1)9058-18010 

০10 11) (1) 101011)06 : 1715 [901621615 50011 01956155011) 

08506 200 1]. ০০৮৪৪০--কিস্ত হুঃখের বিষয় যে, ষাহাকে ইংরাজ 

খ্ীতিহানিকগণ মুককণে & 70000 [0167 বলিয়। শ্বীকার করিয়াছেন, 

যিনি বর্তমান যুগে একজন প্রধান এঁতিহালিক ব্যক্তি, তাহার প্রতিকৃতি 

অদ্যাপি কোন বাঙ্গাল! সাময়িক পত্রে প্রক।শিত হয় নাই। এঁতি- 

হাদিক চিত্রের সুযোগ্য কার্ধ্য।ধাক্ষ শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্রেপাধ্যায় মহাশয় 
মহারাজের প্রতিকৃতি চিত্রে প্রকাশ করিয়া বহু দিনের একটা ক্ষুদ্র 

অভাব দুর করিলেন। মহারাজ রণঞ্জিৎ সিংহের গ্রতিকৃতি এখনও 

একাস্ত ছুশ্রপা হয় নাই; এতঘ্যতীত সমসাময়িক ব্যক্তিগণ কর্তৃক 

লিপিবদ্ধ নান! আলোচনারও (095020007 ) অভাব নাই। আমর! 

নিষ্বে 39107 11485] গ্রদণ্ত বিবরণী হইতে একাংশ উদ্ধৃত করিলাম ৫. 

(তিনি ক্ষুদ্রকায় ছিলেন; আকরুতিগত গৌনার্য তাহার আছো 
ছিল না। প্রত্যুতপক্ষে যদি অসামান্ত মানসিক শক্তি ছার! তিনি 
আপনাকে লোকসমাজে সুপরিচিত না! করিতে পারিতেন, তবে সাধ!- 

রণকে আকৃষ্ট করিবার তাঁহার আর কোন উপায় ছিল না! বণিতে 

হুইবে। বসন্ত রোগে তাহার বাম চক্ষু নষ্ট হুইয়। গিয়াছিল এবং 

তাহাতে তাহার মুখাকতি একান্তই বিকৃত হইয়া পড়ে। 



৪২৪ ্রতিহাপিক চিত্র। 

কিন্তু ইহা আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি না। গাভীধ্য নির্ভীকতা 
ও প্রতিজ্ঞা-বাঞ্জকতায় যে মানুষ আকৃষ্ট হয় না, এ কথ! আমরা স্বীকার 
করিন|। হইতে পারে মহারাজ স্বভাব-সৌন্দর্য্য হইতে বঞ্চিত ছিলেন; 
কিন্তু তাহার শ্বেতদীর্ঘ শশ্রু, চঞ্চল হুক্ষাদর্শী আয়ত নেত্র ও স্থির বা গম্ভীর 

প্রকৃতি অবলোকন করিয়৷ ব্ক্তিমাত্রেই আকৃষ্ট হইত। এ সম্বন্ধে নান! 

স্থন্দর প্রবাদ প্রচণিত আছে। ১৮৩১ খৃঃ ফকীর আজিজ উদ্দীন 

ভারতের তদাদীস্তন শাসনকর্তা 1.0: ড/1111917) 1301)0101এর নিকট 

প্রেরিত হন। সে সময় একজন উচ্চপদস্থ ইংরাঞ কর্মচারী তাহাকে 

দিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “বলিতে পারেন, মহাঁরাঞ্জের কোন্ চক্ষু নাই?” 
উত্তরে--তিনি বলেন “মহারাজের মুখে একূপ এক দিব্য জ্যোতি 
বিদামান যে, আমি তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করিতেই পারি নাই 

লেফটেনান্ট বাণিসের উত্তি এই মতেরই সমর্থক। তিনি স্বীয় ভ্রমণ- 

বুত্তাস্তের এক স্থলে লিখিয়াছেন €] 1)6%61 0916660 (1)6 [916591)06 ০1 

৪. 1986156 01 4১512, 10) 5001) 11019655101) 25 11616 0015 

0121) ) ইহ! পাঠ করিলেও মনে আনন্দের উদ্রেক হয়। 

হয়ত কয়েকটা অবান্তর কথার অবতারণ। কর! হইয়াছে। এইবার 

আর একটী কথ! চিত্র সম্বন্ধে বলয়! পরিচয় শেষ করিব। যে চিত্রখানি 

চিত্রের পুরোভাগ সজ্জিত করিয়াছে, তাহ! একখানি পুরাতন চিত্রের 

অনুলিপি । ০7819] চিন্রটী জীবনরাঁম নামক জনৈক চিন্করের 
তুলিকা-সম্পাতে চিত্রিত হয়। ভীবনরাম দিল্লী নগরীতে অবস্থান 
কারতেন। ১৮৩১ খুঃ যখন 1,010 ৬1111217600 মহারাজের 

সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পঞ্জাবে গমন করেন, তখন শতদ্র নদীর 

তীরে রূপার নগরে একটি প্রকাশ্য দরবারের আয়োজন হয়। সেই 
সময় জীবন সিং গভর্ণর সাহেবের সহিত দরবারকক্ষে প্রবেশ করিয়। 



অবচার্ণক। - ৪২৫ 

স্বহন্তে মহারাজের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন) ন্ুৃতরাং এই চিত্রটীর 

একটা! বিশেষ এতিহামিক মূল্য আছে। 
শ্রীবিনয়কষ ঘোষাল 

বৈদ্যবাটী যুবকসমিতি 

জবচার্ণক | 
6090 50, ৬100 110110110 01015 106110150 ৬10০, 

13) ৫০০05 011০0 00171017105 19125019৮01), 

039 56610 070 01010001410 001) 01171711001 0100, 

5991: (10 £172৬0 ৬100101031105 ৮101) 1015 ৬000 5100 1১5 510, 

1215 0176 01701019210 190110 016 010001017 91 ১৮ ৭0171)? 

(145150017091)5 01 13211701১০০, 71091100119 170 17105 2170 

11120101015 01 (110 [5756 7505109 1119100901), 

প্রথম প্রস্তাব পাটনা। 
স্বর্ণপ্রস্থ ভারতবর্ষে বাণিজ্য ও সঙ্গে সঙ্গে রালজত্ব-প্রতিষ্ঠীর জন্য থে 

কয়েকজন ইংরাজের নাম চিরম্মরণীয় হইয়াছে, জব চার্ণকও যে উহাদের 

মধ্যে একজন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষের বর্তমান 

রাজধানী, বিগ্তা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রধান “রাজপ্রাসাদ নগরী” কলিকাতা 

এই জবচার্ঁকই স্থাপন। করিয়াছেন । সে বহুদিনের কথা । আজ 

আমর! সেই পুরাতন কথার কথঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাইব। 

জবচার্ণকের বাল্)কালের কোন কথাই জান!| যায় না৷ এবং জানিবার 

সম্ভাবনাও নাই। ইংলণ্ডের কোন্ প্রদেশে বা কোন্ গ্রামে, কোন্ 

সময়ে বা কোন্ বংশে জব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন নিদর্শন 

পাওয়া যায় না । এইমাত্র জান! যায় যে ১৬৫৫ অথবা ১৬৫৬--অর্থাৎ 

আড়াই শত বৎসরেরও পূর্বে শ্রীষ্টান্ে কোম্পানীর অধীনে পাঁচ বৎসরের, 



৪২৬ ্রতিহাসিক চিন্র। 

সর্তে মাসিক কুড়ি পাউও্ড বা ৩৯০ শত টাক! বেতনে জব চার্ণক ভারত- 
বর্ষে আগমন করেন। তাহার প্রথম চাকুরী-স্থল পাটনা (১)। ১৬৫৪ 

্রীটাব্বের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কোম্পানীর ডিরেক্উটরগণ তাহাদের 

হুগলির কুঠীয়ালকে যে পত্র লিখেন, তদ্ৃ্টে জান! যায় যে. ডিরেররগণ, 
হুগলির অধীনে বালেশ্বর, কাপিমবাঞ্জার ও পাটনার তিনটি ক্ষুদ্র কুগী 
স্বাপনার আদেশ দেন। (২) এই বন্দোবস্ত অনুসারেই জবচার্ণক কাশিম 

বাজার কুঠীর কর্মমচারিপদে নিধুক্ত হন। 

যতদূর জান! যাঁর, তাহাতে প্রতীয়মান হয় ষে ১৬৫৯ সনের ফেব্রুয়ারী 

মাসের পূর্বে কাঁশিমবাজার ঝুঠীর বন্দোবস্ত হয় নাই এবং সেইপ্রন্ত 
আমর! দেখিতে পাই যে, চার্ণক বালেশ্বর ও রাজমহল হইয়! পাটনায় 

পৌছেন। এই পাটনায়ই চার্ণক তাহার ভারতীয় জীবনের অস্ততঃ 

প্রথম পাচ বৎসর অতিবাহিত ফরেন। 

(১) ডিরেক্টরসত! চার্ণঁককে কাশীমখাজারে নিধুক্ত করেন। ২নং টীকা দ্রষ্টবা। 
কিন্ত ১৬৫৯ থ্ুষ্টায্বের পূর্ব্বে কাশীমবাজারে কুঠী স্থাপিত হয় নাই। সেইজন্য 
চার্ণকফে যাইতে হয়। সর্বপ্রথমে কোন্ সময়ে পাটনার কুঠী স্থাপিত হয়, তাহ! 
নির্ধারণ কর! যায় ন|। সম্ভবতঃ ১৬২* সনে পাটনার কুগী স্থাপনার চেষ্টা 
কর হয়। 

(২) ২৭ শে ফেব্রুয়ারী, ১৬৫৪ থুষ্টাবে ডিরেক্টর সত। তাহাদের হুগলিস্থ 
এজেন্টকে নিয়লিখিত পত্র লেখেন-.. 

91706 01506606 ০ ০7 116116110101760 ০137 50 10906101961 
109৬5. [0709056060 ৪110 17906. 50179 £০0০0৫ 1১708165565 25 60 9660178 ০01 
001 56৬6121 1090101199 ঠা) ৪11 091005 01 171012, 2170 17255 ০0170101060 00 
[6001০2 911 16900011653 ০০ ০ 065 10111) ৮/2105 210 90100) ৮/2৫5, 
চ21512, 2174 01760399500 06 99190101090 £7000 ০৫ 001651001)019 ৬7101 
৬০ 51021] 56009. 17. 5015805 ৬/৪ 12511155155 1950150 (0 65021011517 
10107 962170195 ৬12 070 80 17011 90 0601750, 0176 11) 027057), 2, 0110 
27) 12131881710. 06 0117617 26171851)11, 1710 1556 01505 06175 9901 
551001709) 1৮ 10950 116065581-1116 7600195 9০001 10705112055 01 ৬12 
০19৬5 (90601771750 7 15612001) 00016 01700 ৬1010) 23 10110৬5 ৬1৩, 

ইহার পর ছগলি, ও বালেশয়ের কুঠীর নিযুক্ত সাহেবদের নাম; পরে “46 0933170- 
19822151017 1210) 0161 26:4০ 7 10917161 516100175 2170. 24 3০ 
1০177 6279098 31৭ 2৮2 303 0০) ০1927770010, 40, ৪ 4 2০, 



জবচার্ণক। ৪২৭ 

১৬৬ থুষ্টাকে চার্ণক বিলাতের ডিরেক্টরগণকে অবগত করেন যে, 

যদি স্তাহাকে পাটনার কুঠীর অধাক্ষপদে নিযুক্ত ন| কর! হয়, তবে তিনি 
(কোম্পানীর চাকুরী ইন্তাফ! দিবেন। এই আবেদনের ফলে চাণক পাটনার 

অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। চার্ণকের কর্তৃত্ব পাটনায় কোম্পানীর কার্ধ্য স্ুচারু- 

রূপেই সম্পাদিত হইত। ডিরেক্টরগণ অনবরত পাটনা হইতে সোরা 
পাঠাইবার জন্ত তাগিদ দিতেন এবং অন্নমূল্যে পাটন। হইতে গোর! 

পাঠাইবার ফলে মছলিপট্টম হইতে দোর! প্রেরণ স্থগিত করা হয়। 
ডিরেক্টরগণ তাহার কার্ষো যতপরোনাস্তি প্রীত হইয়া! ১৬৭১ সনে তাহার 

বেতন বৃদ্ধি করিয়া! দেন। এই সময় হইতে ১৬৭৫ সন পর্যন্ত চার্ণকের 

বেতন মাসিক ৬০* শত টাক] ধার্ধ্য হয়। শেষোক্ত বৎসর হইতে 

চার্ণক বেতন ব্যতীত ৩০* শত টাকা করিয়া পারিোধিক পাইবার 

জন্ঠও ডিরেক্টরগণ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন। 
কেবল যে পাটনার কার্য লইঙ্সাই চার্ণককে নিযুক্ত থাকিতে হইত, 

তাহা নহে। পাটনার কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে চার্ণককে দিল্লীর খবর লইতে 

হুইত। ডিরেক্টরগণ ১৬৭৬ সনের ১৫ই ডিসেম্বর চার্ণককে দিল্লীপ্রেরণের 
আদেশ দেন। নানাকারণে চার্কের দিল্লী যাওয়! ঘটিয়া উঠে নাই। 

বিশেষতঃ চার্কের মতে অর্থবায়ে দিল্লী হইতে সনন্দ আনিবার কোনই 

গ্রয়োজন ছিল ন! (১)। 

কিছুদিন পরে জব চার্ণক পানা হইতে কাশিমবাজার কুঠীর অধ্ক্ষ- 
(১) 20172 7010761500901010 15 25 ডা7211 ৮2109 29 এ) 0101122179 

€3০%507079 €জবচার্ণকের ৬ই ভুলাইয়ের পত্র, ১৬৭৮), “17. 007 02100601) 116 

১0010100201 1001069 ৫0179217060 15 ৬০৫ 12156. 00115100115 211 ০0110107- 
50217065. [1290 10 10661) 21100) 101706) 25 91191617017) %41959 10102171201 
370 135001111901015 ৮515 ০01 5501) £162.0 001০6 2110 01101176080 10176 
3215 €0 ০267 0 00810610106 15950 67:05190101) 2:£21)50 2109 01 .0106175 1 
[71517 1855 5961790 501611720 16250152016 5 19010 0715 আ10) 0611 
(01275198170 115 079. ০012051% 1101)9 01 11101) 11) 015 15250 66216 সা 
0১০ 19601916,. 911 1115 (3০৮67770119 0)216171557709811 280০00120 (116160£ 
ঝবচার্ঁকের ১৮ই জুলাইয়ের পত্র । ৮106 17608551018 ৬০1 1], ) 



৪২৮ এঁতিহানিক চিত্র । 

পদে নিযুক্ত হইবার আদেশপ্রাপ্ত হন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌন্সিলের দ্বিতীয় 

সভাও নিষুক্ত হন। নবেম্বর মাসে পাটন। হইতে সোর1 প্রেরণ করিয়া 

যত শীঘ্র সম্ভব, চার্ণক কাশিমবাজারে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। কিন্তু 

চার্ণকের পাটন। পরিত্যাগের ইচ্ছ। ছিল না। নান! আপত্তি তুলিয়। তিনি 

দেরি করিতে লাগিলেন। তঙ্জন্ ট্টিনসাম কুপিত হুইয়। চার্ণককে 

অবাধ্যতার জন্থ তিরস্কার করেন এবং কাশিমবাজ|র কুঠীর অধ্যক্ষের পদ 

হইতে পদঢ়াত হইবার আদেশ ও হুগপিতে দ্বিতীয় সহকারীর পদে 

নিযুক্ত করিলেন । ডিরেক্টরগণ এই আদেশে অতান্ত অসন্ত হন। 

তাঁহাদের মতে, তাহাদের যে কর্মচারী ২* বতপর ধপিয়া বিশ্বস্তবূপে 

তাহাদের কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াছে, তাহার প্রতি এরূপ বাবছার ষ্টিনসামের 

কিছুতেই সমীচীন হয় নাই। (১) তাহারা যখন চার্ণককে কাশিম- 
বাজারের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন সে আদেশ প্রতিপালিত 

হওয়। আবশ্তক। এই আদেশের বলে চার্ণক কাশিমবাজার কুঠীর 

অধ্াক্ষপদে নিযুক্ক হইলেন। | 

চার্ণক পাটন৷ পরিত্যাগ করিলেন। পরম্পরা প্রকাশ চার্ণক পাটনায় 

এক হিন্দু রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পাটন! পরিত্য।গের পরবর্তী ঘটন! 

বর্ণনার পূর্বে আমর! চার্ণকের হিন্দু রমণী গ্রহণের প্রলঙ্গ বিচার করিব। 

প্রবাদ এইরূপ যে, ১৬৭৮ খুষ্টা্ধে চাণ্ণক গঙ্গাতীরে ভ্রমণকালীন 
এক সতীদাহের দৃশ্য দেখিতে পান। “নতী” স্থন্দরী যুবতী; অনিচ্ছ! 

সত্বেও আত্মীর স্বজনের  গ্ররোচনায়, সম[(জচ্যুতা হইবার আশঙ্কায় মৃত 

শ্বামীর সহিত সহমরণে প্রস্তুত! হইয়া নদীতীরে উপস্থিত হুইলে, চার্ণক' 

(১) 176 1090 5617৮60 167] 19101006111 107 20 9925 217৫ 1180. 

119৬6170061) 2 070/080 01 10117501076 17020 555560. 07 20 78022 
০ 06972101। 01715 52109905 510019 901 0£ 3, 96175601409 9170 0216 01 
8119 5017$1506. 73651065 (169 190 21৮61) 01591) 01708175 01216 ৮425 0০ 
না 01761 90 02551700222 2170. 50 1511081009৮ (ডিরেক্টর সভার পঞ্তর ৮106 
₹4115017 ), | 



জবচার্ঁক। . 9২৯ 

সতীকে রক্ষার জন্য কৃতসন্কপ্প হন। সতী পঞ্চদশবর্ষীয়া যুবতী মাত্র; 
বৃদ্ধ স্বামীর সহগমনে উগ্ভতা হইলে সতী-সীন্দর্য্যলুন্ধ চার্ণক শ্রাহার 
গ্রহরিগণকে সতীর উদ্ধারের আদেশ দেন। ফলে প্রহুরিগণ কালের 
করাল কবল হইতে সভীকে রক্ষা করিয়া চার্ণকের হস্তে সমর্পণ করে। 
চার্ণক যুবতীকে লইয়া! গৃহে গমন করেন এবং প্র যুবতীর গর্ভে চার্ণকের 
সস্তানসস্ততি হয়, তন্মধো তিন কন্ঠার তিন ইংবাজের সহিত বিবাহ 

হয়। প্রথম মেরি, চার্লস্ আঙ্লারকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া কন্তা 

এলিজাবেথ কলিকাতার জনৈক বণিক উইলিয়াম বোত্রিজের সহিত 

বিবাহিতা হন এবং ১৭৫৩ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন এবং 

তৃতীয়! ক্যাথেরন কৌন্সিলের অন্ততম সদস্য জেনোথন হোয়াইটকে 
বিবাহ করেন। প্রচার এইরূপ যে, চার্ণকের হিন্দুপত্রী পঁচিশ বৎসর 

জীবিত থাকিয়| দ্রেহতাযাগ করিলে, তাহাকে সেন্ট জন চার্চ ইয়ার্ডে গোর 
দেওয়া হয্ন। চার্ণক অতান্ত পত্বীবংসল ছিলেন এবং ক্্রীকে শ্রীষ্টধর্ঘে 

দীক্ষিত কর! দূরে থাকুক, স্ত্রীর পরামর্শে নিজেই পৌন্তলিক হইয়াছিলেন। 

সত্রীর অকাল মৃত্যুতে সাঠিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং তাহার গোর- 

. স্থানে বাৎসরিক একটী করিয়া মোরগ উৎসর্গ করিতেন। 

এই প্রবাদের মুল ছুই ইংরেন্দের বর্ণনা । গবর্ণর হেেল তাহার 
পুস্তকে ১৬৮২ থুষ্টাব্ের ১ল1 ভিদেম্বর তারিখে পিখিয়াছেন যে 

€১.) হুগলী ও কাীমবাজারের শামনকর্ত। বুল্টাদ এ তারিখে হেঞ্জেসের 

(১) পৃঠ| "11082. 19০০, 11715170171 2 €0701700 50170 197 131101127, 
00617017017 11021719 0170 05551775291 20200 2060110912176 00 77 06 
1৬11. 01780790010 51121760011) 6০ 9৫ ৮76৭ 50271101011 01001 90101, 

10০91 & 0017000 ৮/01721) 01 1115 101170100, ৮/10101) 116 1720 00170 (17959 
19 9215, 1 25108101191 17101776009 (1015 2170 00৮0175 01161 [30150175 
090 ৮1701) 217, (01121077901 11৮60 2৮ 90091900001) (০011191911)0 10906 
0০6 [9০৪০ 05017615006 2. 02106090,5 106 (1067 100510270109175 
501 11501760056 19191 06980) ৮7170 ৬95 চা) 2৮199 110172161 
1)9502170 2170 50011017911 1015 110176) 204 06/615 00 0 21680 ৬০10০, 
076 5910 9১9৮ 52116 12 9010161 0 56129 (91091170015 (6160£55 19191). 



৪৩০ এরতিহাসিক চিত্র। 

নিকট একজন হিন্দু প্রেরণ করেন। প্রেরিত হিন্দু হেজেসকে নিবেদন 

করে যে, চার্ণক ১৯ বংসর ধরিয়। এক হিন্দু স্ত্রীলোককে নিজ সঙ্গে 

রাঁখিয়াছেন এবং এই স্ত্রীলোকের স্বামী অন্ত/পি জীবিত আছে। হেজেস 

লিখিয়াছেন যে এই ছিন্কু ও অগ্তান্য হিন্দুর নিকট তিনি অবগত, 

হইয়াছেন যে, চার্ণক যখন পাটনায় থাকিতেন, তখন একজন হিন্দু 

স্ত্রীলোক স্বামীর অর্থ ও অলঙ্কারাদি সহ তাহার শ্বামীর আবাস ত্যাগ 

করিয়। চার্ণকের আশ্রয় গ্রহণ কলে । 

অন্ত একজন ইংরাজ আঙেকজান্দার হ্যামিপ্টন (১) বলিয়াছেন ফে 

মোগলদিগের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ ঘটিবার পূর্বে চার্ণক সহমরণে গমনে 
উদ্যত! এক হিন্দু সতীকে উদ্ধার করেন এবং তাহার সহিত একত্র বান 
করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে সন্তান-সম্ততি জন্মে এবং তাহার মৃত্যুর পর 

তাহার গোরস্থানে বাৎসরিক একট! মোরগ উৎদর্গ করেন। 

এই দুই বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়াই এই পর্যন্ত যে কেহুই চার্ণকের 

কথ। লিখিয়াছেন, তিনিই চার্ণকের হিন্দু স্ত্রীর কথ। উল্লেখ করিয়া 

গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমর! কয়েকজন গ্রস্থকারের বিবরণ উদ্ধত. 

করিতেছি। 
(১) ১৮৫১ সনে ষে “137581 00164299", প্রকাশিত হয়,তাহাতে 

গ্রন্থকার জবচার্ণকের হিন্দু স্ত্রীর কথা বলিয়াছেন! হ্যামিপ্টনের বর্ণনার 

(১) 93681016016 11051 ৮/21 1171 01781070016 ৮7210017601 

9/107 1715 01010215 £210 01 50101015 10 586 ৪ 70106 %/100%/ 20 0786 
0981021 02095000176, 00017658550 57710661) ৬10 0719 ৬৮/100৬/5. 
96990, 07861085810 17015892105 00 09159176709 10108001016 
6:866001010675 2070 00110010650 1167 09 1715 ০৬/) [,00811155.,117176) 11560 
1018619 171919 5০25 21700050 56৬01291 071101679৪0 1617607 516 190, 
20657161920 5600160 1) 0810065১১০০ 11150520০0৫ 00175101702 1091 00 
07115051019 51181050611 ও 01056191600 15855171917 210 076 0119 
7570 01 00115019010 0190 5251 16170810759915 10171735585 00171112 
11617 050617019 217 ০ 00110 51101770051 11615 11015 81110151106 2601 
1161 06205 16 15606 0) 2171015015219 10299 01167 0620) 129 59011901175 



জবচার্থক | . ৪৩১ 

উপর নির্ভর করিয়া গ্রন্থকার চার্ণকের সতী উদ্ধার, মোরগ উৎসর্গ প্রভৃতি 

বর্ণনা! করিয়াছেন। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাহাকে চার্ণক মৌসলিয়ামে কবর 
দেওয়৷ হয়। 

(২) রেণী সাহেব তাহার ১৮৭৬ সনে প্রকাশিত কলিকাতার 

বিবরণীতে (17156071091 ৪00. 70021810102] 9600) 91 

0৪109৮/৪ ) সতী উদ্ধারের কথ! বলিয়াছেন এবং এই সতীর যে 5 

70115 01791015778 এ গোর হয়, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। 

(১) রেণী এ বৃত্তান্ত বিশ্বানযোগ্য বিবেচন। করিয়াছেন। 
(৩) কেরী সাহেব "০০০৫ 0107 025 0£ [70170121010 [0107 

0017)1277 নামক পুস্তকে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়! ইহ! সত্য 

বলিয়৷ বর্ণনা! করিয়াছেন। | 

(৪) কিছু দিন পূর্বে প্রকাশিত কটন সাহেব প্রণীত “02109168 £ 

010 ৪100 706৮১ নামক গ্রন্থে কটন সাহেব এই ঘটনার উল্লেখ কালে 

বলিয়াছেন যে, কণিকাতাবাসী সকলেই চার্টকের সময় হইতেই এই 

ঘটন! সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। | 

আমর! পুর্বে বলিয়াছি যে, এই বৃত্তান্তের মূলই হইতেছেন ছইজন 

ধরাজ-_-হেজেস ও হ্যামিপ্টন। কিস্তু তাহা! হইলেও আমর! এই বৃত্বাস্ত 

বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি ন!। প্রথমতঃ হেজেস 

ও হ্যামিষ্টন কেহই চার্ণককে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। (কেজেসের 

সহিত চার্ণকের বিবাদ-প্রসঙ্গ আমর! এই প্রবন্ধেই আলোচন1 করিব ।) 

2. 00010171761 0170 26667 076 25211 1712111)61 5 15 5 71077 016 
0010)01)191901 2000 10955 10291) 08101) 17101717760, 1১90) 19 071150- 
275 210 78£215 ৬17০ 01560 26 0910065. 01)0017 1715 56170), 0120 016 
50019 ৮৫5 16811) 17)90000 0610900, (11217110013 0০010751 0 

(১). 19179 0016 0০ 187 5656121 010010161) 2100 01708 50101 

21067 6182 60011050101) 01115 176৬/ 0109 5/25 010621750 21 1102 1121150101117, 
11018 0০ 0015 0299 5121105610119 2170 15 06 01050 01906 ০1 11)250101 
10, 081050651 (9367851 0080481, 7886 2১০ 



৪৩২ এতিহ। পিক চিত্র। 

হ্যামিপ্টন সতীর ঘটনা উল্লেখ করিয়৷ চার্ণককে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট 

করিতে চান; কিন্ধু হেজেস বলেন যে, পাটনায় চার্ণক এক পলার্িত। 

হিন্দম্ত্রীলোকের সহিত থাকিতেন এবং এর স্ত্রীলোকের স্বামী হেজেসের 

মতে জীবিত বা অল্পকাল পুর্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। হেজেসে 

ও হ্যামিণ্টনে এই গুরুতর গ্রভেদ দেখ! যাঁয়। সার হেনরি ইউল 

বলেন যে, গ্রথমতঃ চার্ণকের পক্ষে সহমরণে উদ্যত! হিন্দু স্ত্রীর উদ্ধার 

সাধন ঢঃস।ধ্য ব্যাপার ; কেননা, তাহ হইলে চাণক অবশ্তই যথেষ্ট 

শান্ত পাইতেন। দ্বিতীয়তঃ, চার্ণকেক্র থ্রীষ্টান হইয়। মোরগ উৎসর্গ 

করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এতছুত্তরে আমর! বলিতে বাধ্য যে, 

ওরংজেবের সময়ে পাটনার গ্ঠা় মুগলমানবনল নগরে “হিন্দু স্ত্রী 

উদ্ধার” কিছু গুরুতর বিষয় ছিল না এবং মোরগ উৎসর্গও কিছু 

অসম্ভবপর নছে। | 

কিন্ত হেজেসের ও হ্যামিণ্টনের বিবরণের গ্রভেদ যথেষ্ট । “13906 

0৮101 তে জব-চার্ণকের হিন্দু সরীর গোরের কথা উল্লেখ আছে। কিন্ত 

প্র কবরখানা (যাহাতে জব-চার্ণকের হিন্দুপত্বীর গোর হইয়াছিল 
বলিয়া কত হয়)চার্ণকের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে প্রস্তুত হয়। 

সুতরাং চার্ণকের জীবিতকালে চাণকপত্ীর এর কবরখানায় কবর 

হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নহে। পরলোকগত ডাক্তার উইলমন এ 

বিষয়ে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং বর্তমান কলিকাত! 

এঁতিহাপলিক-সমিতির মুখপাত্র %13620591 785৮ 2110 [65617 

সম্পাদক ফার্মের সাছেবও এই সতী উদ্ধার ব্যাপার বিশ্বাস করেন 

নাই। (১) প্রীধোগীন্ত্রনাথ সমাদর, 

(১) *10715 50010 97০910 0০ 21217 9107 12025 818175 ০015816005৮ 
:54115007) 10 075 69072806710. 01 1010 01191700145 1106 10090061018 075 
-16170600 0 0610189 00 010217700105 116 26 21170795007 01 7002160 
1)10151) 2070 59076 16190166001 11101) 960617715 052ঠ) 199 20106 

; 8118179--819581091 [1217010017 (91451 6956 & 6195976৬০11 0199) 
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১ম সংখ্যা! ] ষঠ পর্যায়। [ মাঘ ১৩১৭। 

জভ্ভিজ্ডাতিলক্ষ জ্ভ্ঞ্র। 
সলিল 

জব চার্ণক । 

দ্বিতীয় প্রস্তাব | 

কাশীমবাজার ও হুগলি। 

আমর! প্রথম প্রস্তাবে যে হেজেসের উল্লেখ করিয়াছি, সেই হেজেসই 

১৬৮২ খৃষ্টাক্ে বগদেশের প্রথম শাসনকর্ত। নিযুক্ত হুইয়। ডিরেক্টর 

সভ1 কর্তৃক প্রেরিত হন। হেজেসের সহ্িত চার্ণক বা কৌন্পিলের অন্ত 
কোন সদ্স্তেরই বনিবনাও হয় নাই। হেজেস বনিবনার জন্য চেষ্টাও 
করেন নাই। বঙ্গদেশে পৌছিগ্লা কোথায় অন্তান্ভ কর্মচারীর সত 

পরামর্শ করিয়। কার্ধ্যবৃদ্ধির চেষ্ট৷ করিবেন। তা ন| তিনি সকপের সহিত 

বিবাদে বদ্ধপরিকর হইলেন। চার্ণক তখন কাশীমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ 

ও কৌন্সিলের দ্বিতীয় সভ্য । চার্ণক প্রায় পঁচিশ বৎসর কোম্পানীর 
অধীনে চাকুরী করিয়! পরিপক হইয়াছেন $ স্থৃতরাং হেজেসের স্ায় 
নবাগত ব্যক্তির চর্ণকের পরামর্শানুসারেই কাধ্য কর! উচিত ছিল। 

অন্তান্ত সকলের সহিত পরামর্শ করা দুরে থাকুক, তিনি অন্তান্ত 
সকলকেই অবিশ্বাস করিতে লাগিলেন। চার্ণক কুক্রিয়সক্ত, চার্ণক 

হিন্দুর স্ত্রী অপহরণ করিয়া নিজ অস্তঃপুরে রাখিয়!ছেন, এই সকল ধারণার 

বশবর্তী হইয়! তিনি চার্ণককে আদেৌ। দেখিতে পারিতেন না এবং সবল 
্ ২৮ (বষ্ঠ বর্ষ) 



৪৩৪ গ্রতিহাসিক চিত্র:। 

কর্মচারীকে নিজ:মুষ্টিবদ্ধ:করিয়!:রাখিবার জন্য তিনি গোয়েন্দা নিযুক্ত 
করিতেও বিমুখ হইলেনঃন!। 

তদুর অবগত হওয়া যায়, হেজেস সডদেস্ট-প্রণোদিত হইয়াই কার্য 
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । হেজেস জানিতেন যে, কোম্পানীর সকল 

কন্মচারীই নিজ নিজঃ:অর্থবৃদ্দির জন্য গোপনে বাণিজ্য করিতেন। 

ইহাতে কোম্পানীর অবশ্তই কিছু কিছু ক্ষতি হইনত। কিন্তু এই গোপন 

বাঁণজ্ায প্রতিরোধের জন্ত তিনি এরূপ ভাবে কার্য করিতে আরম্ত 

করিলেন ধে, অতান্ন কাঁলমধ্যে ব্দেশে সকল ইংরাসই তাহার শক্র 

হইয়া ঈাড়াইলেন । চার্ণক অনস্তরাঁম (১) নামক এতদেশীয় এক ব্যক্তির 

সাহায্যে নিজ ব্যবসা চালাইডেন। সেভন্য তেজেস চার্ণককে যথেষ্ট 

তিরস্কার করেন। ভতেজেস সাহস করিয়] চার্ণকের বিরুদ্ধে ডিরেক্টরগণকে 
জানাইতে ভরসা পান নাই; কিন্ত তাঁহার দৈনিক লিপির গ্রত্যেক 

পৃষ্ঠায়ই চার্কের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 

(২) চার্ণকও পদে পদে হেজেসের কাঁর্ষে বাধ] দিতে লাগিলেন। 

এই অন্তর্কিদ্রোহের ফলে বাংলায় ই'রাজবাণিজোর সর্বনাশ হইতে 

লাগিল। কেহই কাহারও আদেশ প্রতিপালন করিত না। কোন 

কুগীরই অধ্যক্ষ হেজেসকে সম্মান করিতেন না। চার্ণক প্রকাশ্তরূপে 

হেজেসের সহিত 'প্রতিদ্ব'ন্বতা করিতে লাগিলেন এবং কোন গবর্ণরই এ 

পর্যযস্ত তাহার সহিত এক্প ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারেন নাই, এইরূপ 

(১) অনন্তরাম 'কোম্পাশীর দালাল ছিলেন, রঘুপোদ্দার নামক কোম্পানীর 
থাজাগ্রী তহবিল তছরুপাঁত করিষার ভ্য রদূুকে অনস্তরামের নিকট রাখ হয়। অনভ্ত- 

রামের নির্যাতনে রঘুর প্রাণতাগ ঘটে। মোগল শাননবর্তকে ত্রয়োদশ সহত্র মুড 
উৎকোচ দানে এই ব্যাপার শান্ত হয়। 

(২) £'7956 81657 08£6 06115 01917915 11160 10 56016 00110191171 

2110 1171000610005 006 179 176৮61 ৮1010016560 10111162179 1011712] 20005891601) 

2891050 07619 ( ৬৮115017 ) 



জব চার্ণক। ৪৩৫ 

অহক্ক(র করিতে লাগিলেন । ফলেও তাহাই দীড়াইল। ১৬৮৪ খুটাবের 

১৭হ জুলাই তারিখে হেজেস কম্মচাত হইলেন । 

মোগলের সহিত ইংরাজের এই সময়ে আদে বনিবন। ছিল ন। | নান! 

কারণে এই মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। বিহারের শাসনকর্তা পাটনার 

কুচীর কয়েকজন সাহেবকে বিনাপরাধে কারারুন্ধ করিয়াছিলেন । ১৮৮৫ 
খু্ার্ষে হুগলির অধ্যক্ষ গঙ্গাতীরে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি প্রার্থনা 

করিয়াছিলেন; কিন্তু নবাব সায়েস্ত খা! সে প্রার্থন] মঞ্জুর 

করেন নাই। অধিকন্ত, ইংরাজ কোম্পানী বাৎমরিক দে ঠিন সহস্র মুদ্রা 

শুন্ধরূপে রাজকোষে প্রদান করিতেছিলেন, ঠাহা! ব্যতীত আমদানী 

দ্রবোর মুল্যের উপর শতকরা ৩॥০ টাকা আতিরিক্ত শুক্ক চাহিয়। বমিপেন। 

কোম্পানীর কর্মচারিগণ সমাটের ফার্ানের দোহাই [দলেন; কিন্ধ 

সায়েস্ত। খা তাহা আমলে আনিলেন না। 

এই সকল কারণে হেজেন পদচাত হইবার পূর্বেই ডিবেক্টরগণকে 
লিথিয়াছিলেন যে, মোগলের সহিত যুদ্ধঘে!ষণাই সমীচীন এবং সঙ্গে সঙ্গে 

ক্বিধামত স্থানে দুর্গ নির্মাণও একান্ত কর্তব্য। চার্ক ও অন্তান্ত 

সকলেই এই যুক্তির অনুমোদন করিয়াছিলেন; কিন্তু ডরেররগণ 

প্রথমতঃ এপ্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। প্রবল প্রভাপান্বিত 

মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে সকলই পণ্ড হইবার সম্ভবন1, এই 

আশঙ্কায় তাহার! সম্মতি প্রদ[নে ইতঃস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু বিন! 

যুদ্ধেও বাণিজ্য নষ্ট হইতে চণিল। ঢাকার নবাব বিনাপরাধে 

কোম্পানীর কর্মচারিগণকে শাস্তি দিতে লাগিলেন। চার্কের সহিত 

দেশীয় বণিকগণের বিবাদ হওয়াতে নবাব চার্ণক ও তাহার সহকারিগণকে 

৪৩৯৯০ হাজার টাক! জরিমানা করিলেন। জবিমান। না৷ দেওয়াতে 

নবাব চার্ণককে ঢাকায় যাইবার জন্ত আদেশ প্রেরণ করিলেন। 

চার্ণক অবশ্যই অন্বীকার করিলেন। ইহাতে সায়েন্তা খ। অত্যন্ত কুপিত 



৪৩৬ ্রতিহাসিক চিত্র। 

হইয়। যাহাতে চার্ণক গোপনে কাশীমবাঁজার পরিত্যাগ না! করিতে পারেন, 
তজ্জন্ত সিঙগীস্থ কুঠীর চতুর্দিকে গ্রহরী নিযুক্ত করিবার আদেশ দিলেন। 

এই সকল সংবাদে ডিরেক্টরগণ যুদ্ধঘোষণাই সমীচীন বোধ 
করিলেন; কিন্তু তৎপুর্বে ফোর্ট সেপ্ট জর্জেের শাঁসনকর্তাকে 

ওুরজজেবের নিকট হইতে ফার্মাণ গ্রহণের আদেশ দিলেন এবং সঙ্গে 

সঙ্গে গলার মধ্যস্থিত কোন দ্বীপ ইংরাজকে অধিকারের অনুমতি, 

হিজলীতে দুর্গনিন্্রীণ এবং ভবিষ্যতে নবাব বা তাহার অধীনস্থ 

কর্মমচারিবর্গ যাহাতে ইংরাজের উপর অত্যাচার না করিতে পারে, তাহার 

আদেশগ্রদানের বন্দোবস্ত করিছেও গবর্ণর আদিষ্ট হইলেন। 
ভিরেক্টরগণ আদেশ প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে সৈন্ত প্রেরণেরও ব্যবস্থা 

করিলেন। সম্রাট যে এরূপ অস্তাষ্য প্রার্থন৷ পূর্ণ কবিবেন না, ইহা 

ডিরেক্টরগণ সবিশেষ অবগত ছিলেন) সুতরাং ইংলগ্ডেশ্বর দ্বিতীয় 
জেমসের নিকটে গ্রতিশোধ কামনায় অনুমতি গ্রহণ করিয়া! ওরংজীব ও 

সায়েস্তা খাকে শিক্ষ! দিবার জন্য নিকলসনের অধীনে দশখানি যুদ্ধজাহাজ 
প্রেরণ করিলেন। প্রত্যেক জাচাজে ১০১২টী করিয়৷ কামান 

ও মোট ছয়শত সৈম্ভও এই জাহাজে রওয়ান। হইল। মকাগমী মোগল 
জাহাজও স্ৃবিধ। বুঝিয়। মোগলের জাহাজলুখনে ইংরাজ জাহাজের 
অধ্যক্ষগণ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন। 

ডিরেক্টরগণ নিকলসনকে মাপ্রাজে পৌছিলে আরও চারি শত সৈন্ত 
সহ বালেশ্বর পৌছিতে আদেশ দ্বিলেন। তথা হইতে চট্রগ্রাম যাইয়া 

প্র বন্দর অধিকার করিয়। সুরক্ষিত করিয়! এবং যাহাতে কার্য্যাদি সুসম্পন্ন 

হয়, তজ্জন্ত আরাকানরাতের সহিত মিত্রতা করিবেন, এইরূপ বন্বোবস্ত 

হুইল। নিকলসনকে ডিরেক্টরগণ টাকশাল নির্মাণ, বাজন্ব সংগ্রহ 
গ্রভৃতিরও আদেশ দিলেন। এই সকল কার্ধা সমাধা করিয়া! ইংরাজের 

প্রত্যেক সৈন্ত ঢাক! অভিমুখে প্রেরণ করিয়৷ ঢাক! অধিকার করিয়া, 
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মোগলের সহিত সন্ধি করিতে হুইবে। ডিরেক্টরগণ সন্ধির সর্ভও স্থির 

করিয়া দিতে ক্রুটী করেন নাই। ইংরাজের গ্রস্ত টাক বাংলার সর্বত্র 

চলিত হইবে, পূর্ব পুর্ব সম্াট-দন্ত ফান্মাণাস্থঘায়ী সর্তে ইংরাজগণ 
বাণিক্য করিবে এবং প্রতোকে প্রত্যেকের ক্ষতিপূরণ করিবে। জব 
চার্ণক বাংলার গবর্ণর হইবেন, ইহাও তাহারা স্থিরীকৃত করিলেন । 

ইতোমধ্যে চার্ণক ১৬৮৬ খুষ্টাব্ধের এপ্রিল মাসে নবাবী সৈম্কে 

ৃদধানষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া! কাশীমবাজার হইতে পলায়ন করিয়া হুগলি 

পৌছিলেন। চার্ণক হুগলি পৌছিয়! শুনিতে পাইলেন যে, ডিরেক্টরগণ 

যুদ্ধ করিতেই মনস্থ করিয়াছেন। এ্রী সনের শেষভাগে মাদ্রাজ হইতে 

৪০০ শত সৈম্ত হুগলি পৌছিল। এই মুষ্টিমেয় সৈষ্ঠের বিরুদ্ধে সায়েস্ত! খ। 

তিন সহত্র পদাতিক ও তিন শত অশ্বারোহী হুগপিরক্ষণে নিযুক্ত করি- 

লেন। হুগলির শাসনকর্তা আব্দুলগণি এই সৈন্তে বলীয়ান হইয়া ইংরাঞ্জ- 

দিগকে বাজারে খাস্াদি ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেন এবং ইংরাজকে 

বাজারে যাইতেও নিষেধ করিলেন। এই নিষেধের ফলেই হুগপির 

যুদ্ধ ঘটে। ্ ্ 

১৬৮৬ সনের ২৮শে অক্টোবর দুইজন ইংরাজনৈগ্ঠ চিরন্তন প্রথান্থ- 

সারে হুগলির বাজারে খাগ্াদি ক্রয়ে গমন করিলে ফৌজ্দারের আদেশে 

ইংরাঁজ ২ জনকে অত্যন্ত নির্যাতন করা হয়। এই সংবাদে কুগঠী হইতে 

এক দল সৈম্ঠসহ কাপ্ডেন লেজপি প্রেরিত হন। নবাবী সৈশ্ঠ ইংরাঞ্জ- 

দের সম্মুখীন হইয়! চিরন্তন প্রথান্ুসারে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। 

কিন্তু তৎপূর্ব্ ইংরাজের কুঠীর চতুর্দিকন্থ গৃছে অগ্ি সংযোগ করে। (১) 

(১) এঁতিহামিক ইর়া্ট এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে" 1000176 016 ০010106 
4১ 07)105] বি 1017015017 01091780 2, 09019010203 01) 075 ০0৬/7, 2100 1001171 

9৬6 17011701060. 1000595 ১ 2177017550 ৮/10801) ৮95 016 00100021795 18০6019, 

৪100, ৩10) 076 £০০৭৪ 0767517 2৫2 3০০,০০০-* অর্থাৎ ইটের মতে কুঠী 

ইংরাজের গেলা়ই ভল্মীতৃত হইয়াছিল । , 
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কাণ্েন নিকলসনের মানোয়ারী সৈম্ত নবাবের কামান অধিকার করে 

এবং ফৌজদার পলায়নই সর্বাপেক্ষা! অমেঘাস্ত্র বিবেচনা করিয়। ছল্পবেশে 

নগর পরিত্যাগ ককেন। ইংরাজপক্ষে মাত্র ১জন হত ও মুসলমান 

পক্ষে ৬০ জন হত এবং অনেকে আহত হয়। 

_ ফৌজদার এই ব্যাপারে ত্বীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। 
চার্কও এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং পূর্বাপর যেরূপ হইতেছিল 

সেইরূপ ইংরাজাদদগকে থাগ্ভার্দি ও ভৃত্য সরবরাহ করিলে তিনি যুদ্ধ স্থগিত 

রাখিবেন; এইরূপ বলিয়া পাঠাইলেন | প্রকৃত কথা এই যে, সে সময়ে 

কোম্পানীর সোর!| বোঝাই হইতোছিল। যুদ্ধ চলিলে এই সোরা বোঝাই 

বন্দ হইবে, সেই আশস্ক/য়ই ইংরাজ সন্ধি করিতে সম্মত হইলেন ; সুতরাং 

যত [দন সোর! বোঝাই শেষ না হয়, অন্ততঃ ততদিন তাহাদের পক্ষে 

সন্ধই জুবিধাজনক; বস্তু সান্ধ হইলেও ইংরাজ 'নদীমুখে নবাবের 

জান্তাজ আধকারে বিরত হইলেন না। নিকলসনও বাণেখর পৌঁছয়! 

স্থবিধ।'মত মোগলজাহাজ আটক করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই সঙ্গে 
সঙ্গে ইংরাজ স্থানীয় এক জমিদারের সহিত গোপনে পরামর্শ আরস্ত করি- 

লেন। এই জমিদার ইংরাজদিগের আব্শ্কমত রসদ সরবরাহ এবং 

হূর্গীনর্নাণে সহায়তায় প্রতিশ্রত হইলেন। ইংরাজস্থির করিলেন যে, 

সোর1 বোঝাই হুইয়! গেলে হুগলির কয়েকজন সন্ত্রান্ত অধিবাসীকে বন্দী 

করিয়া এ হুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন । উহাদের বন্দী করিলে আবশ্তক- 

মত বন্দী বিনিময় কর! যাইবে, মনে মনে ইহাই ধারণা করিলেন। কিন্তু 

এদিকে তাহার! সায়েস্তা খাকে চিনিয়! উঠিতে পারেন নাই। ইংরেজ- 

দিগকে সম্পূর্ণ দমন করিবার অন্ত, হুগলির খণ্ড যুদ্ধের বৃত্তাস্ত অবগত 

হওয়া মাত্র নবাব হুগলিতে যথোপযুক্ত অশ্বারোহী ও পদাতিক প্রেরণ 
করিলেন। ছুগলিতে ইংরাজ ছুই মাস থাকিয়। সোরা1 বোঝাই কারয়া 

২*শে |ডসেম্বর হুগলি পরিত্যাগ করিলেন। 
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এই হ্ুগণিপরিত্যাগ ব্যাপার বিরাজ উমসালাতিনে কিছু নৃতন 
ভাবে বণিত হইয়াছে । বর্ণন। চিন্তাকর্ষক বলয়! অ।মরা উহ! এই স্থানে 

শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ু মহাশয় সম্পাদিত রিরাজ-উস-সালাঠিন হইতে 
উদ্ধত করিলাম। (১) 

“নবাব জাফর খার শ।সনক।লে ঠংরেজ কোম্পানীর কুঈী হুগলির অন্তগত লঙ্্বীঘাট 

ও মোগলপুর নামক স্থানে সংস্থাপিত ছিল। তৎকাঁলে ইংরেজ সরদারগণ একদিন 
হর্যাস্তের পর আহার করিতেছিলেন, তখন হাহ।দের কুঠী হঠ।২ ত।ঙ্গিয়। পিতে আন্ত 

করে। ভাহার। দৌড়িয়! বাহি। হহয়] জীবনরক্ষ। করেন; কিছু তাহাদের সমস্ত মালপত্র 

নষ্ট হইয়া! যায়। কয়েকজন লোক এবং গৃহপাপিত প9 নিহত হয়। ইংরেজ সরদার 
চার্ণক তাহাদের গোমস্ত। বারাণনার লঞ্প্াপুরের বাগান কয় করিয়। সমপ্ত বৃক্ষ কর্তন 

পূর্বক একটী কুঠীর ভিন্তি পন্তন করেন এবং [দ্বঠল ও ত্রিতল গৃ* নিম্পাণ করিতে প্রবন্ধ 
হন। চারিদিকের প্রাণীর “্ষে হইবার পর ছাদের কাছ আরম্ত হইলে মৈযদ ও মোগল 

বংশীয় সন্তরান্তব্যক্তিগণ স্থ।নীয় শাননকর্ত! মীর নশীরর নিকট উপনীত হৃইয়! অভিযে।গ 

উপস্থিত করিলেন যে, বিদেশীয়গণ ভথ় উচ্চ গৃহের ঢাদে আরোহণ করিলে তাহাদের 
মহিলাকুলের লজ্জাণীলতার ব্যাধাত ও সম্ম(নের লানব হইবে। হুগলীর শাসনকর্ধ। 
সমস্ত বৃত্তান্ত নব।ব জ।ফর খাঁর নিঞট লিখিয়। পাঠাইলেন। তায়পর তিন মোগলবংশীয় 
অগ্রণীদিগকেও নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহারা সেখানে উপনীত হহর। 
আপনাদের দুঃখ-ক।হিনী বর্ণন। করিলেন । নবাব মুশ্দ্কুল।থ। সমন্ত বুন্থান্ত অবগত 

হইয়। 'আর একখ।নি হটও গাথিতে নিষেধ করিয়। হগলীর শাসনকর্মী(র নিকট আদেশপত্র 

প্রেরণ করিলেন। তদনুনারে হুগলায় শ।সনকণ্ত। রাজমন্ত্রী ও সুরধরদিগকে অট।।লকার 

কাজ করিতে নিষেধ করিলেন। একারণ আট্ালিক! নকল অসম্পূর্ণ রহিল। মিষ্টর 
চার্ণক ক্ষু্ হইয়! যুদ্ধ করিত বাসন! করিলেন; কিন্তু তাহাদের দৈস্তনংখ।। নগণ্য 
ছিল, বিশেষতঃ একখানি বাতীত যুদ্ধগাহাজ তৎকালে উপাস্থত ছিলনা; পক্ষান্তরে 
মে।গপের সংখ্য। অধিক ছিল,ক্ষমতাশালী ফৌজদার তাহ।দের পক্গাবলঘ্বী ছিলেন; পরস্ধ 
নবাব জাফর থার নামও ভীতিকর ছিল। এই সব করণে যু'দ্ধ প্রবৃত্ত হইলে অভীষ্ট 

সিদ্ধির কোন সম্ভবন। নাই দেখিয়। মিষ্টার চার্ণক জাহাজ খুপিয়। দিলেন। মিষ্টার 
চার্ণক ধাত্রাকলে অআফতাবি (যে দর্পণ ুরধাতেজে ধরিলে অগ্নির উৎপত্তি হয়, তাহাকে 
আফতাবি দর্পণ বলে) দর্পপের সাহাযো হুগলী হইতে চন্দনগর পর্ধন্থ নদ তীরব্ী 
জনাকার্ণ স্থান অগ্নি সংযোগে ভশ্মীভূত করিলেন। হুগলীর শাসনকর্ধ! গৃহদ।হের 
বৃত্তান্ত অবগত হহয়। মাখা ওয়! ধানার কর্মচারীকে ইংরাজের জাহ।জ আবদ্ধ করিতে 

আদেশ করিলেন। তুদনুসারে তিনি গুরুভারযুক্ত লৌহ শিকল (ইহার এক একট! 
আংডীর দশসের ওজন ছিল) নদীর এক তীর হইতে অপর তর পর্যন্ত টাঙ্গাইয়! 

(১) 80755126550 250. 1656176৮০01 111, ০, 2 লেখক কর্তৃক লিখিত 

প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। রর 
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দিলেন। ইংরাজের জাহাজ লৌহশিকলের সন্নিধানে উপনীত হইলে জাহাজের গতিরৌধ 
হইল, তখন মিষ্ট(র চাঁর্টক তরবারি সবার শিকল দ্বিধও করিয়। গন্তব্পথ যুক্ত করিলেন 
এবং সমুদ্রপথে দক্ষিণাপথে উপস্থিত হইলেন। 

তৃতীয় প্রস্তাব। 

সুভাঁনটী বা কলিকাতা। 

হুগলি পরিত্যাগ করিয়। ইংরাজ সুতান্টা পৌছিলেন এবং কিছুদিন 

তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে ঢাক! হইতে নবাবের 

কর্মচারী গৌছিলে চার্ণক নিয়লিখিত সর্তে সঞ্ধির প্রস্তাব করিয়। 

পাঠাইলেন।--গ্রথম) ইংরাজকে নষাব উপযুক্ত স্থান দিবেন এবং তথায় 

ইংরাজ দুর্ণনির্মাণ ও টাকশাল স্থাপন করিতে পারিবেন। ্বিতীয়তঃ, 

নবাব মালদহের কুঠী পুনর্বার নির্মাণ করিয়। দিবেন ও ইংরাজের অর্থ 

প্রত্যর্পণ করিবেন। অধকন্ত ইংরাঁজদিগকে তাহাদের পাওনা আদায়ে 
সাহছাধা করিবেন। এই দাবীর প্রত্ুন্তরে নবাব তিন জনকে প্রতিনিধি 
ত্বরূপ প্রেরণ করিলেন। গ্রতিনিধিগণ উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলে, 

সন্ধিপত্র নবাবের সহি ও মোহরাষ্কিত করিবার জন্ত নবাবের নিকট 

উহ! প্রেরিত হইল । নবাব সমটু ওউরপগজেবেরও সহিমোহরাক্কিত করিয়া 

দিবেন, এরূপ ভরসাঁও দিলেন। 

কিন্তু সায়েস্ত। খার বাস্তবিক সন্ধি করিবার ইচ্ছা ছিল না। চত্র 

নবাব কেবলমাত্র অবসর অপেক্ষ। করিতেছিলেন। তিন সপ্তাহ গড়ি- 

মিশি করিয়। সন্ধিপত্র প্রত্যর্পণ করিলেন এবং ইংরাজগণের সকল 

দ্বাবীই অন্তাযা এই সকল অন্যাধ্য দাবীতে তাহার প্রতিনিধিগণ 
্বীকত হুইয়াছিলেন বলিয়! তাহাদের উপর মথেষ্ট ক্রোধ প্রকাশ 

করিলেন। ইংরাজ যাহাতে আর বাংলায় থাকিতে না পারে, তজ্জন্ত 

অধীনস্থ সকল কর্মচারীর নিকট আদেশ প্রেরণ করিলেন) সুতরাং 

ইংরাজের যুদ্ধ ভিন্ন আর গত্যন্তর রহিল না। ইংরা হুগলিস্ব নবাবের 
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লপণের কুঠী তন্মীভূত করিয়া হিজলি অধিকার করিলেন । : মোগল- 
সৈম্তাধ্যক্ষ মীরকাশিম বিনাধুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন । ১৩৬৮৭ সনের 
২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৪২* জন সৈগ্ভনহ চার্ণক হিজলিতে নিজেকে 
সুরক্ষিত করিলেন। 

হিজলী অধিকারের পর চার্ঁক ১৭০ জন ইংরাঁজ সৈন্তকে বালেশ্বর 

অধিকারে প্রেরণ করিলেন। বালেশ্বর সহজেই অধিকৃত হইল। 

ডিরেক্টর সভা কয়েকদিন মধ্যে হুগলি লুন, বালেশ্বর ধংস ও হিজলী 
অধিকারের সংবাদ পাইয়! পরিতুষ্ট হইলেন; কিন্তু ওরংজেব এসংবাদে 
বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন ন। বস্ততঃ সমু এই সংবাদ অবগত 

হইলে হুগলি ও বালেশ্বরের স্তায় অপরিচিত নগরগুলি কোথায়? এই মাত্র 

লিজ্ঞাসা করিলেন। সায়েস্তা খাও অবিচলিতচিন্তে হিজলী পুনরাধি- 

কারের জন্য যথেই অশ্বারোহী ও পদাঠিক প্রেরণ করিলেন। 

এদ্দিকে হিজলীস্থ ইংরাজদিগের দুর্দশার একশেষ হইতেছিল। 

হিজলীর জলবায়ু অত্যন্ত খারাপ ছিল। গ্রীষ্মকাল--অনভ্যস্ত ইংরাঙ্জ- 

সৈল্তগণের অত্যন্ত কষ্ট হুইতেছিল। রীতিমত রদধাদিও সরবরাহ 

হইতেছিল না। গোমাংস ও মংন্ত ব্াতীত অন্ত কিছুই পাঁওয়া যাইত 

ন|। এই সকল কারণে প্রতাহই ইংরাজসৈন্ত ক্ষয় হইতেছিল। অধি- 

বাসীর[ও ক্রমে ক্রমে স্থান পরিত্যাগ করিতেছিল এবং যে জমিদার 

ইংরাজনিগকে সাহাযোর ভরসা দিয়াছিলেন, তিনিও এইক্ষণ পশ্চাৎপদ 

হইলেন। মোগল সৈন্তাধ্যক্ষ রম্ুলপুরের অপর দিকে কামানশ্রেণী 

সজ্জিত করিয়! যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন; স্ৃতরাঁং ইংরাজও 

নিশেই্ হইয়া থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ একবার আক্রমণ করিয়া 
তাহারা পঞ্চদশ সহত্র চাউলের বস্তা অধিকার করিলেন এবং দ্বিতীয় 
আক্রমণে মোগলের কামানশ্রেনী অধিকার করিয়। নষ্ট করিয়া! ফেলিলেন। 

সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর গোল! বারুদ ইংরাজের হস্তগত হইল। 
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এই সময় দ্বাদশ সহ সৈম্ভসহ ন্বাব-সেনাপাত আব্দুল সামাদ খঁ। 

তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার 'আক্রমথে ইংরাজশ্পক্ষের যথেষ্ট ক্ষতি 

হইল। ইংরাজপক্ষে মাত্র একশত সৈগ্ভ অবশিষ্ঠ থাকিল। হিজলী 
অধিকার আবদুল সামাদের পক্ষে সহজ হইল; কিন্তু ইংরাজের উদীয়মান 

সৎসচূর্যয অন্তমত মোগল চান্্রমার নিকট জ্যোতিহণন হইবার জন্য 

প্রস্তত ছিলেন না। ঠিক এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে ৬* জন গোরা 

সৈম্ত পৌছিল। .এই সৈম্ত পৌছ্। সংবাদে মোগল সৈম্ত ভীত হইয়! 

পড়ে। চার্ণক ২১টী করিয়া! সৈন্ত দুর্গমধ্য হইতে বাহির করিয়। ভিন্ন 

ভিন্ন পথে ঘাটে প্রেরণ করিতে লাগিলেন । এই প্রকারে ৪০৫০টা 
ভিন্ন ভিন্ন পথ [দয়া ঘাটে একব্বিত হইলে, সজ সহা সহ তাহাদের 
কুচ করিয়। তুর্গমধ্যে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। এষ প্রকারে কয়েক- 

বর ধূমধাম কর! হইপে বিপক্ষগণ মনে করিতে ল[গিল যে, ইংরাজ 

জাহাজে অনেক গোরা সৈম্ত পৌছিয়াছে এবং হিঞ্লী অধিকার স্ুদূর- 
পরাহত ॥ 511) ৮৮27) 01010012115 9 61) [91)95109%1 10105 &5 

3 00705 (0 071০,৮-এই ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। মোগল সৈম্ঠাধ্যক্ষ 

৪ঠ| জুন সান্ধর প্রস্তাব করিয়। পাঠাইপেন); স্ৃতানটাতে যে সন্ধিপত্র 
স্থপীরূত হইয়াছিল, আবছুল সামাদ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং 

ইংরাজবাহনী ধূমধামের সহিত হিজলী পরিত্যাগ করিল। 

এই সকল বৃত্তাস্ত নবাবের দরবারে পৌছিলে তিনি ইংরাঁজপিগকে 

উলুবোঁড়য়! ছর্গ নিন্মাণে ও হুগলি কুঠীতে থাকিয়। ঝণিজ্য করিতে, 

অনুমতি দিলেন ) কিন্ত টাকশাল স্থাপন, ক্ষতিপূরণ মন্বন্ধে সঠিক কিছুই 
সাহাসার আদেশ ব্যতীত সম্ভবপর নহে, এইরূপ বলিয়া পঠাইলেন। 

চার্ণক বুঝিতে পারিলেন যে, এ বুদ্ধ সহজে ক্ষান্ত হইবার নহেঃ কিন্তু 

বর্তমানে এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অপেক্ষা ঠ্াহার কোন গত্যন্তর 

রহিল না। 
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চার্কের এই সম্মতিতে ভিরেইরগণ সন্তু হইতে পারেন নাই। 
তাহার! মনে করিলেন, চার্ণকের নিজ গোপনীয় বাণিজে)র ক্ষতি হয় 

বাণয়ই তিনি এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। তাহারা স্থির 

করিলেন যে, সম্রাট ও ত্তাহার প্রতিনিধি নবাব যদি ব্গদেছশ ইংরার্জ 

কোম্পানীকে ছর্গ নিন্মাণে ও টাকশান স্থাপনে অনুমতি না দেন, তবে 

তাহার! মোগল রাজ্যে আর বা'ণঞ্য করিবেন না এবং যে গ্রকারেই 

হউক মোগল ও তীহার প্রজািগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন। চার্ণক 

ইতোমধ্যে উলুবেড়িয়ায় ডক নিম্মীণ করিতেছিলেন ; কিন্ত এ স্থান পছন্দ 

ন| হওয়ায় তিনি নবাবের অনুমতানুমারে সুত।নটাতে মৈম্ত ও কন্চারি- 

গণের জন্য কুঠী নির্মাণ করিতেছিলেন। চার্ণক ভুগাঁল, উলুবোড়য়া 
এবং হিজনি অপেক্ষা স্থৃতানটাতে কুঠী স্থাপনহ অমীচীন বিখেচন| বগিয়া 
সতানটা স্থদৃঢ় করিবার ব্যবস্থাও করিতোছলেন। 

এই সময়ে নবাব আদেশ [দলেন যে, পত্র পাঠ ইংরাল যেন সথঠানটা 

পরিত্যাগ করিয়। হুগলিতে গ্রত্যাবর্তন করেন এবং স্ৃতানটাতে যেন 

তাহার! ইষ্টক বা প্রস্তরের কোন গৃহ নিন্মাণ না৷ করেন। চার্কের নিকট 

ক্ষ্তপূরণের দাবী করিলেন। এ সময়ে চার্ণক যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত 

ছিলেন না কিংব। উৎকোচপ্রদানে নবাবের অপীনপ্ত কম্মমচ|রিগণকে 

হস্তগত কারবারও উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ছিল না; সুতরাং বাধ্য হইয়! 

তিনি কৌন্সিলের ২জন সদস্তকে ঢাকায় প্রেরণ করিলেন। সদস্তগণ 

নবাব যাহাতে ইংরাজগণ শ্তানটাতে থাকিতে পান এবং কুগী নিক্মণের 

জন্য স্থানীয় জমিদ|রের নিকট হইতে ভূমি ক্রয় করিতে পারেন, তজ্জন্য 

অনুমতি প্রার্থন করিতে আদি হইলেন। 

ঠিক এই সময়ে ডিরৈক্্ররগণ কাণ্ডেন হীংকে বঙ্গদেশে €প্ররণ করি- 
লেন। তাহার! চার্ণককে মিষ্ট ভাষায় তিরস্কার করিয়! (১) চট্টগ্রামে 

(১) 416 5501 59010 00 19100) 096 59000509108 ০0150130120 



888 . এঁতিছাপিক চিত্র। 

যাওয়াই স্থির করিলেন! হীৎ পৌছিয়াই চার্ণক ও অন্ঠান্ত সকলকে 
বঙ্গদেশ পরিত্যাগের আদেপ দিলেন। চার্ণক সুতানটা থাকিতে দৃ়- 
প্রতিজ্ঞ হইয়া তখনও নবাবের সহিত সন্ধির জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন ) 
কিন্তু হীৎ নবাবের প্রতারণ পূর্ণ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া চার্ণকের 
কণায় কর্ণপাত করিলেন ন। ডিরেক্টরগণ জানাইয়াছিলেন যে, যদি 
চার্ণক সুতানটা রক্ষার জন্য কোন বন্দোবস্ত করিয়! থাকেন, তবে হীৎ যেন 
টট্গ্াম না যাইয়া-হৃতানটা আরও দু করেন। বিশেষতঃ কলিকাতায় 
কুঠী না থাকিলে মালদহে বা কাণীমবাজারে কুঠী রক্ষা করা দুঃসাধ্য 
হইবে। এইলন্য চার্ণকের সহিত্ত পরামশ করিয়া কার্য করিবার জন্ 
হত আদিষ্ট হইলেন। কলিকাত! কৌন্পিলও যুদ্ধে বাণিজ্যের সমূহ 
ক্ষতি হইবে, এই আশঙ্কায় নন্ধির জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। ইংরাজের 
পরম পত্র সায়েস্ত। খও এইক্ষণ অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
তাহার স্থানে শান্তিপ্রিয় নবাব বাহাদুর খ! রাঁজ প্রতিনিধি নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। ন্ুতরাং সন্ধিরও বিশেষ সম্ভাবনা ছিগ। 

কিন্ত কাণ্তেন হীৎ পূর্ববর্তী ব্যবহারে বিরক্ত হইয়! কৌন্সিলকে 
জানাইলেন যে, বঙ্গদেশে কোম্পানীর কার্ধা পরিচালনার ভার কেবল 
তাহার উপরই 'অপিত হইয়াছে) স্থতরাং তিনি সুতানটী থাকিতে গ্রস্তত 
নহেন। কিন্তু অব্যবন্থিত হীৎ শীঘ্রই সে মতলব পরিত্যাগ করিলেন। 
তিনি জানিতে পারিলেন যে, নবাব আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্র 
করিবেন এবং নবাব যদ্দি পুরাতন পকল সর্ত রক্ষ! করিতে প্রতিঙ্গাবন্ধ 
হন এবং ছুর্থ নিম্মাণে অন্থুমতি দেন, তবে আরাঁকানরাজের বিরুদ্ধে তিনি 

770০9164 070১0 £০০৫ (67175 08 01919160 01 40003 981790 ১/)61 ১০৮ 
914 9০00 (01063 1615 19 ০৪7 ০৮গা। 6717075 75000050 (0 (18€ ০07101001, 
18 95710 9০01 ৬16 07 00107591708) 191৮ (04 4$1177181700715 08০০০ 127651- 
01708 ৩৫০, ০০, [01500015 [.8067) 
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নবাবকে সাহায্য করিতে প্রস্তত হইবেন । নবাব এপ্রস্তাবে সম্মত হইবার 

পূর্বেই হীৎ পুনর্ধার নিজ মত পরিবর্থন করিয়! চট্টগ্রামে যাইবার বন্দো. 

বস্ত করিয়া ৮ই নবেঘ্বর সতানটী পরিত্যাগ করিলেন। 
১৯শে নবেম্বর হীৎ, কলিকাতা কুঠীর কর্মচারী প্রভৃতি সকলে বালের 

পৌছিলেন। বালেশ্বরে পৌছিলে হীৎ ও চার্ণক জানিতে পারিলেন যে, 
ঝালেশ্বরের ফৌজদার কোম্পানীর সকল দ্রব্য বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। 

ফৌজদার ইংরাজদ্দিগকে বালেশ্বর পরিত্যাগ বা থাগ্ভা্দ ক্রমে নিষেধ 
করাতে (১) কাণ্ধেন হীৎ ছুইজন ফ্যাক্টরকে ফৌজদারের নিকট পত্ররসহ 
প্রেরণ করিলেন। ফৌজদার উত্তর করিলেন যে, তিনি যাহ! করিয়াছেন, 
তাহ! নবাবের আদেশানুযায়ীই করিয়াছেন এবং কোম্পানীর দ্রব্যাদি 

প্রত্যর্পণ করিলে তাহার মস্তক স্কন্ধচত হইবে। তিন দিবস পরে 

কাণ্ডেন হীৎ পুনরায় দুইজন ইংরাজ প্রেরণ করিলেন এবং বালেশ্বর পরি- 

ত্যাগের অনুমতি চাহিলেন এবং ফৌজদার যদি দ্রব্যাদি প্রত/ণ ন 

করেন, তবে ইংরাজ জোর করিয়া উহ গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সংবাদ 

প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ফৌজদার সম্মত ন| হওয়াতে, ইংরাজ বালেশ্বর 

আক্রমণ করিলেন। আক্রমণের ফলে ইংরাজপক্ষে ৪ জন হত ও তিন 

জন আহত হুইলেন। মুসলমানপক্ষে যথেষ্ট হতাহত হইল এবং ইংরাজ 
ইচ্ছামত অত্যাচার করিতে লাগিলেন। (২) 

এই সময়ে চার্ণক ও হীৎ সংবাদ পাইলেন ষে, নবাব সন্ধি করিতে 

(১) 11170655 10010177201 নামক জাহাজের কাণ্তেন প্লোসেফ হাডকের পত্রে 

বালেশ্বর অধিকারের আমূল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এই পত্র এইক্ষণ 13111517 
$1156017 এ আছে। ইহার গ্রতিপিপি ১৯৭ সালের 3017691: 2550 & 0165611 

এ প্রকাশিত হইপ্নাছে.। ৮ 
(২) | 1014. 4088 50101079 (00056210191) 17016 85160019119) 1255 ০01৮ 

77165010209 1701)677791705 2010179 112 0109 10৮17 [91017071078 1206 01719 
21০05 ০৪৮ 58৮191 7001018659 10505 27৫ 1511164 50912] 11011009176 
06০0016.,, 



৪৪৬ এতিহ।নিক চিত্র । 

প্রস্তুত হইয়াছেন এবং ইংরাজ যে কল সর্ প্রার্থন! করেন, তাহাই তিনি 

পৃর্ণ করিতে ইচ্ছুক। চার্ণক পুনরায় তাহার সুতানটাতে প্রত্যাগমনে 
ইচ্ছ। করিলেন ; কিন্তু মব্যবস্থিত হীৎ ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রাম অভিমুখে 
যাত্র। করিয়া ১৮ই জানুয়।রী চট্টগ্রাম পৌছিলেন। চট্টগ্রামজয় সুদুর- 

পরাহত দেখিয়! হীৎ মাদ্রাজে প্রস্থান করিলেন (১)। ইংরাজ ভাবি- 

লেন যে, বাংলার বাণিজ্য চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হইল। (২) 

এই ব্যাপারে ওরংজেব অতান্ক অসন্তুষ্ট হইলেন। একবার স্থির 

করিলেন যে, এই মুষ্টিমেয় উদ্ধত বণিককে ভারত্ববর্ষ হইতে দূরীভূত 
করিয়৷ দেন) কিন্ত বোধ হয় ইহাদের দূরীভূত কর! সহজসাধ্য নয়, 

বিবেচনা করিয়া এবং ইংরেজের স্থিত বাণিজ্য বিশেষ লাভজনক বলিয়। 

ইংরাঁজর্দিগকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। 
অন্ত আর একটা গুরুতর কারণও ছিগ। সমাট্ গোড়া মুদলমান 

ছিলেন। ইংরাজের সহিত বিবাদে মন্ধাপামী যাত্রী] জাহাজ ইংরাজের 

করতলগত হইবে, এই আশঙ্কায় তিনি নবাব ইব্রাহিম খাকে ইংরাজকে 

পূর্বের মত বাণিজ্যাধিকার দিতে আদেশ দিলেন । 

নবাব ইব্র/হিম শান্তিপ্রি্ন ছিলেন। তিনি সাহানসার আদেশ- 

গ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ ইংরাজদিগকে কারামুক্ত করিলেন এবং 

মাদ্রাজে জব চার্ণককে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের জন্ত অনুরেধ করিলেন। 

চার্ণক পূর্বের ব্যবহার স্মরণ করিয়। সম্ত্রটের ফার্্মণ ন1 পাইলে তিনি 

প্রত্যাগমনে প্রস্তত নহেন, এইরূপ উত্তর দিলে নবাব দ্বিতীয় বার 

(১)] 01013001 [6516 ০ 91181110612 501050) 50100016100 00 21900 

1৮ 076 1:00 172৮91155 59176 0121) 000 (95215) 01 (0061) 015 96217 

[116 0০ 0৮০1101) 2110 (7100 00915175001 01 4118002177১, 
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06 1)00001) 21)017191001) 16109706 6980 0015 0806 07789 ৬7019 121 09 
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জবচার্ক। 8৪3৭ 

চার্ককে পত্র দিলেন। সম্রাটের নিকট হইতে ফার্দাণ আনাইয়া 

দিবেন, এইরূপ গ্রতিশ্রত হইলেন ) কিন্তু ফাম্মাণ পৌছিতে বিলম্ব হইবে 

বিধায় চণক যাহাতে সত্বর প্রত্যাগমন করেন, তন্জন্ত বিশেষরূপে অনুরোধ 

করিলেন। এই নিমন্ত্রণের ফলে চার্ণক ও তাহার ফ্যাক্টরগণ ২৪শে 

আগষ্ট কুতানটী পৌরছিলেন। হুগলির ফৌ্জৰার তাহাদের যথোপযুক্ত 

অভ্যর্থন। করিলেন। 

১৬৯১ সনে নবাব নিজ প্রতিশ্রুতি অনুন!রে চার্ককে সমাট-গ্রদন্ত 

ফান্াণ আনাইয়া দিলেন । এই ফান্ধীণে নবাবের অবীনগ্থ মুত্মুদ্দি 

জ্াইগীরদার, গোমস্তা, ফৌজদার, জনাদার 'ও কাননগুদের জবগত কগান 

হইল মে, ইংরাজের সকল অপরাপ ক্ষমা করা হইয়াছে এবং ভাহার। 

পুর্বপ্রচলিত নিয়মানুদারে মাত তিন সতত মুদ্রা প্রদান করিয়া বঙ্গদেশে 

বাণিজাধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং নবাবের কর্ম্চারিগণ £ংরাজ- 

কোম্পানীকে যথাসাধা সাহাধ্য করিতে আদিষ্ট হইলেন। এই ফাম্মাণের 

বলে স্থতাঁনটাতে কুঠী স্থাপিত হইল। (১) 

হতানটাতে কুঠী স্থাপনই চার্ণকের জীবনের শেষ কাধ্য। ভারতবর্ষের 

রাজধানী, ব্রিটিশ রাজত্বের ভিন্তিগ্থাপন করিয়া চার্ণক ১৬৯৩ সনের ৯*ই 

জানুয়ারী দেহত্যাগ করেন। 

চাণকের জীবনী সম্বন্ধে আমর! কয়েকটী ক! আলোচনার প্রয়াস 

পাইয়াছি। পব্ুলোকগত ডাক্তার সি, 'আর, উইলসন চার্ণক চরিত্র বর্ণন! 

করিতে করিতে একদিন এই ক্ষুদ্র লেখককে বলিয়াছিলেন-_-1707 777) 

(১)/55157980 6 00৩10090100 51070 ০6 016 131710151 [0777016” (11501) 

444 0100 01 50115171776) 2 ০19 ০0100919065, ৪ 01) ০1 16901510185, 2 0109 ০1 

1102100151516 (00177176100) ৪. 0165 01 9100 017113178) ৪. 01 ০1 50110012617 

17161051119 21774 50012] 171101,0002150 2 010 06 1১61010 01521)10117117701005) 

০ চ৪7060 016005110 274 01 £761 1710) 20106 0. 
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7291 1 7016167: (0 00126% 61)6 1011001 101610151)25 2110 (০ 

15006000061 0101 1015 16550106 066110108000) 1015 01621 

9121)060 ৮/150011), 1015 1)0165 9816-09% 01107) 2190 59 

98৬6 1)11) €9 51560) 070 10. (156 19621 01 006 0165, 10101) 176 

1091)090, 1001078 0০0৮ 2 10199560 1:65817606109 270. 06 

০০77178 01 1)11) 0) 1১017) 21016 100 0021)% 60105 100860 

সেই কথাগুলির.পুনরুক্তি করিয়- আমর! পাঠকগণের নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিতেছি । (১) ূ 

| শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার । 

হাজারীবাগ । 

বঙ্গে জেন-প্রভাব 
আমাদিগের ধরিত্রীরূপিণী জননী বঙ্গভূমি স্থষ্টির অতি প্রাচীন যুগ 

হইতে আপনার কঠিন বক্ষপঞ্জরের মধ্যে তাহার ছূর্বল সন্তানগণকে 
বহন করিয়া আদিতেছেন। অতীতের কোন্ অজ্ঞাত দিবসে 

কোথা হইতে, সর্বগ্রাসী মানবজাতি প্রাকৃতিক সৌন্যের লীলাভূমি 
বজদেশে পদার্পণ করিয়া, বঙ্গভূমিকে নিতান্ত আপনার করিয়।৷ লইয়াছে, 
তাহা এক মহ! জটিল সমন্তা। তাহার সমাধানতত্বটা আমাদিগের 

(১) ১৯*৮ সনের ২৪শে জাগষ্ জব চার্ঁক তোজে রেভা রেন্ট ফার্শিগ্রার বলিঃ।- 
ছিলেন, *৮1)০ 96097 17219 96215 06 65101601070 [19] 51109, 11) 
৮1:10 116 1090. 19807. 105 01705019 5016156960, %/50760 01607 2110 
€%959619054 07 0১6 10176 96195 ৪170 0651 6215 ০01 001717)0511)8 610 2174 
11601151019 10791101005 501011015) 5/621561760 107 ০0175121016%915, 01 2 
1971077) 50012097 80030170011 016. 19815, 0715 09, 218 36219 ৪৪০, 
1217050 ৪৫ 01790817901 2110 01616. 7067 2. 50620176 4767 066 
50701:80 (159 00106 01 130900+, 
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হুর্ভাগ্যবপতঃ অতীতের এক বিশ্ৃতি-হদে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত 
হইয়াছে । সেই জন্যই অতীতের সহিত বর্তমানের মিল নাই; উভয়ের 
মধ্যে এক অন্তহীন ব্যবধান। তবে বিংশ শতাব্দীর উন্নতির দিনে 
ব্যক্তিগত গবেষণার ফলে যে সমুদায় এতিহাসিক তত্ব ক্রমশঃ প্রকাশ 
পাইতেছে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে ন! হউক, আংশিক ভাবেও অনস্তকালের 
অনুকুল বাতানে পরিবদ্ধিত দেই অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে একাস্ত 
অজ্ঞতা ধীরে ধীরে অপনোদ্দিত হইতেছে । বর্তমান প্রবন্ধ সেই অতীত 

ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা মাত্র । 

বাঙ্গ'ল! এক প্রসিদ্ধ জনপদ । ইহার নদীমালিনী তটভূমি, শন্তশ্ঠামল 

প্রান্তর ও নিমেঘ ধুনর আকাশ সত্যই অতুলনীয় । এই শোভার 
আস্পদ চির হরিতের অত্যন্ত সমুদ্র বঙ্গভূমি কত প্রারুতিক পরিবর্তনের 

“মধ্যে আপনার পুর্ব গৌরব অটুট রাখিয়া, আজিও শস্তসম্তারে জগতের 
বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে! প্রত্যুত জগতের ইতিহাসে বাঙ্গালা 
হায় পুরাতন জনপদ বিরল না হউক, সম্মান ও শ্রদ্ধ! প্রণোদিত আলো” 

চনায় অমর হইবার উপযুক্ত। ইহার পুরাবৃত্ত আলোচন। করিবার অবসর 
অন্ত আমাদিগের হইবে ন!; কিন্তু বাঙ্গালার প্রাচীনত্ব প্রতিপাক অভি- 

মত প্রসঙ্গে ইহা নিঃসনেছে বলা যাইতে পারে যে, খথেদের এতরের 

আরণাকের স্তায় স্তপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থেও বঙ্গের উল্লেখ দৃই হয়! 

যথ1-... 

ইমাঃ প্রজান্তিশ্রে! অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি। 

বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্তান্ত অর্কমভিতো! বিবিশ্র ইতি ॥ 

এই প্রাচীন জনপদ অতি পুরাকাল হইতেই বিভিন্ন ক্ষুদ্ররাজ্যে 

বিভক্ত ছিল। মহাতারত, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া 
যায় যে, বিভিন্ন বঙ্গ নরপতিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই মগধ ও নুঙ্গের 

ক্ষত্রিয় বীরগণের সহিত মিত্রত ও আত্মীয়গপাশে বন্ধ হইতেন। তাহাতে 
২৯ (ষষ্ঠ বর্ষ) | 
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তাহারা কিছু মাত্র দ্বিধা করিতেন না। দূর্ব্বগপেশী স্কীতোদর বঙ্গবাসী 

আজ জগতবাসীর বিদ্রপের পাত্র; কিন্তু মাশ্চর্য্যের বিষয় যে, ইহাদের 

পূর্বপুরুষ এককালে শৌর্ষো ও বীর্য্যে বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষত্রিয় নরপতি- 

গণের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইতেন। বঙ্গের সেই অতীত সৌভা- 

গ্যের দিনে, তুধার-কিরীট হিমালয় হইতে কন্ঠ! কুমারিকা পর্যান্ত 

ধর্মের ষে প্রবল তরঙ্গ ভারত-ভমিকে বিক্ষুব্ধ করিয়াছিল, তাহার লহরী- 

মাল! বাক্ষালার বেলাভুমিতে 'গ্রহত হইয়া, সমুদায় বঙ্গকেও চঞ্চল 

করিয়া তুলিয়াছিল। কুরুক্ষেন্ত্রের মহাসমরে আর্ধাবর্থ হইতে ক্ষত্রির- 

প্রাধান্য বিলুপ্ত ও ব্রাঙ্গণপ্রাধাস্ঠ স্থাপিত হইবার বহুশত বৎসর পূর্বে 
আধ্যাবর্তের ক্ষত্রিয়গণ শাশ্বত ধর্শের অধিকারী ছিলেন। যে সময় 
ব্রাহ্ণগণ বেদবিহিত কর্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে জীবনের মুল্যবান সময় 

অতিবাহিত করিতেছিলেন, সে সময় উন্মত্ত ক্ষত্রিয়মমাজ অধ্যাত্ম 

বিদ্াার আলোচনায় আপনাদিগকে ত্রাঙ্গণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর করিয়া 
তুলিতে ছিলেন। বলিতে কি, সে সময় ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নিকট হই- 

তেই ব্রঙ্গবিগ্তা ও গুকারতন্্ শিক্ষা করিতেন। মিথিল।য় এই অধ্যাত্ম 

বিদ্ধার সুত্রপাত, মগধে ইহার বিস্তৃতি এবং বঙ্গে ইহ।র পরিপুষ্টি লাভ 

হইয়াছিল। ক্ষত্রিয়প্রাধান্তের ফলেই ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের 

অভ্যুদয় ॥ যে ব্রক্গবিদ্তা হ্ষত্রিয়প্রাধান্তের মেরুদণ্ড, বঙ্গজননীর স্নেহ- 

শীতল অঙ্কে তাহার পরিপুষ্টি সাধিত হওয়াতে প্লেন ও বৌদ্ধমতও 

বঙ্গদেশের সর্বত্র বিশেষ আদৃত হইয়াছে । ইহারই ফলে আদিজিন 
খষভ দেব ব্যতীত ২৪ জন তীর্থ সঙ্করের মধ্যে ২৩ জনের সহিত বাঙ্গা- 

লীর সংশ্রব ঘটিয়াছিল। জৈনগ্রহ হইতে সঙ্কলন করিয়া! উক্ত ২৩ জন 
তীর্থনক্করের নাম নিয়ে উদ্ধৃত কর! গেল £-_ 

১। অজিত নাথ, ২। সম্ভব নাথ, ৩। অভিনন্দন, ৪। স্ুুমতি 

নাথ, ৫।. পন্মপ্রভ। ৬। মুপার্থ,। ৭। চন্ত্রপ্রভ, ৮। সুবিধি নাথ, 
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৯। শীতল নাথ, ১*। শ্রেয়াংস নাথ, ১১। বান্ুপুজ্য, ১২।. বিমল 

নাথ, ১৩। অনস্তনাথ, ১৪। ধর্মনাথ, ১৫। শাস্তিনাথ, ১৬। কুস্থ,- 

নাথ, ১৭ | অরনাথ, ১৮। মল্লিনাথ, ১৯। মুনিসুবত, ২০। নমী- 

নাথ, ২১। নেমিনাথ, ২২। পার্বনাথ, ২৩। মহাবীর । 

উক্ত তীর্থসঙ্করগণের মধ্ধ্য ২৩শ তীর্থনঙ্কর পার্খনথ আঙমানিক 

খুঃ পূর্ববাকধে ৭৭৫ বাঙ্গালার মানভূম জেলাস্থ সমেত শিখরে (বর্তমান 

পরেশনাথ পাহাড়ে ) মোক্ষলাভ করেন। ২৭০* বদর পুর্ব্বে রাঢ় বঙ্গ 

তাহার প্রভাবে অনেকেই তৎ্প্রচ।রিত চাতুর্যাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 
ছিল। 

পার্খনাথ শ্বামীর তিরোভাবের পর, শেষ তীর্ঘসহ্কর মহাবীরের 

অভয় হয়। মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসাময়িক । উভয়েই ব্রাহ্মণ 

অপেক্ষ ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। উভয়েই বৈদিক 

কর্মকাণ্ডের নিন্দা ও উপনিষদ আদিষ্ট জ্ঞানকাণ্ডের আবশ্তঠকতা ঘেষণ! 

করিয়া গিয়াছেন। ইহার পর হইতেই বৌদ্ধধন্্ন ভারতে প্রাধান্তলাভ 

করিতে থাকে । কিন্তু ইহার প্রায় ছুইশত বৎসর পরেও বঙ্গদেশ হইতে 

জৈন মতের একান্ত উচ্ছেদ জাধিত হয় নাই। জৈনদিগের শেষ শ্রুত 

কেবলী ভঙ্জবানুর শিষ্য প্রশিষ্যে ব্গদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাহার 
প্রধান শিষ্য গোদাান হুইতে চারটা দ্গৈন শাখার স্্টি হয়) যথা তাত্র- 

লিপ্তিকা, কোটিবর্ষীয়া, পুগু,বর্ধনীয়! ও দ[সীকর্বটিয়া ; সুতরাং ত্বাত্র- 

লিপ্ত কোটিবর্ষ (দিনাজপুরস্থ দেওকট পরগণ। ) পুণড,বর্ধন ও কর্ব্বট (ম[ন- 
ভূম জেলা) প্রভৃতি স্থানে যে এককালে দৈন প্রাধাগ্ত স্থাপিত 

হইয়াছিল, ইহ! সহজেই অনুমেয়। 

ইহার পর চন্ত্রগুপ্তের অধিকারকালে বঙ্গদেশে ব্রক্ষণাচার বিলুপ্ত 

হয় ও ফলে জৈনাচার প্রবল হইয়া! উঠে। তৎক।লীন ভারতদত্রাট 

চন্তরগুড ও দৈনধর্মম গ্রহণ করায় তাহার চেষ্টায় ভারতের প্রায় সর্বপ্রই 
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জৈন অনুষ্ঠান পরিগৃহীত হইয়াছিল। এই সময় চন্দ্রুণ্তের সাহায্যে 

পাটলীপুত্রে জৈন সঙ্ঘ আহত ও জৈন অঙ্গ শান্তরগুলি সংগৃহীত হয়। 
উদয়গিরির হস্তীগুল্কার উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হুওয়! 

যায় যে, কনিঙ্গপতি ভিক্ষুরাজ খারবেল মগধপতিকে পরাজিত করিয়া, 

মগধরাজ্যে আপন শাসনদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিনরাজ কর্তৃক 

মগধ জয় আনুমানিক ২*৯ খু সংঘটিত হয়। কণিঙ্গরাজ খারবেল 

নিষ্ঠাবান জৈন ছিলেন। তাহার প্রভাবে মগধে ও কলিঙ্গে জৈনাচার 

প্রধান হুইয়! উঠে। এই সময় ধঙ্গাধিপ তাহার সহিত বৈবাহিক স্ৃত্রে 
আবদ্ধ হওয়ায়, বলগদেশে স্বভাবত আবার জৈনাচার বদ্ধমূল হয়। . 

ইহার পরই "সমগ্র ভারতে ব্রাঙ্গণগ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। যে 
ধর্মের শাস্তিময় ক্রোড়ে বঙগবামী বহু শতাব্দী ধরিয়! পুষ্ট হইয়াছিল, 
ফলে জৈনধর্ম কালক্রমে, নিশাসমাগমে প্রচণ্ড মার্তণ্ডের মন্দীভূত 

কিরণের ভ্তায়,--শুধু ব্লদেশে কেন, প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে 

আস্তহিত হুইয়৷ পড়ে। আজ সেই ইতিহাসবিশ্রুত জৈনধর্মের একাস্ত 
নিঃশেষ না হইলেও, তুলনায় জৈনধন্্মাবলঘ্বীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। 

শ্রীসতীশচন্ত্র দে 73. 5০. (9807 ) 

[১ 0.8, 1, তে. 0. 01. ]., 10. 2, 

বিজাপুরের প্রাচীন কীর্তি । 
সকলেই জানেন যে,বিজাপুর বোদ্বাই গ্রেসিডেন্দীর কলাদগি জেলার 

অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভারতে মুসলমান বাজত্বক!লে বিজাপুরের 



বিজাপুরের প্রাচীন কাঁর্তি। ৪৫৩ 

উৎপত্তি। ইহার ইতিহাসপ্রসঙ্গে ফিরিস্তা যাহ! বলিয়াছেন, তাহার সার 
মনন এই £-- 

২য় মুরাদের পুত্র বিখ্যাত ওঁসমানলি সুলতান বিজাপুরে প্রথম 
মুললমান রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার পর তীয় বংশধর ২য় মহল? 
সিংহাসনাধিরোহণ করিয়! স্বীয় ভ্রাতৃবর্গকে হত্যা করিতে আদেশ দেন। 
কিন্তু তাহার মাতা কৌশল করিয়! যুন্থুফ নামক পুত্রের জীবন রক্ষা 
করেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া, যুন্ফ আহ্গদাবাদ বিদাররাঁজের অধীনে 
একটা কর্মে নিযুক্ত হন) কিন্ত ইহার কয়েক বৎসর পরে, রাজার মৃত্যুতে 
তিনি আঙ্ষদ নগর পরিত্যাগ করিয়। স্বীয় জন্ম ভূমিতে প্রত্যাবৃত্ 

হইয়া সাধারণের সম্মতিক্রমে আপনাকে রাজ! বলিয়া ঘোষণা! করেন। 
তিনি স্বীয় ভূঞবলে বিজাপুর রাঁজোর সীমা সমুদ্রতীর পর্যন্ত বন্ধিত 
করিয়াছিলেন। ত্বাহারই রাজত্বকালে গোয়! নগর পর্ত,গীজদিগের হস্ত- 
চ্ত হইয়া! বিজাপুরের অন্তর্গত হুয়। বহু অর্থব্যয়ে তিনি বিজাপুরে 

সববিস্তৃত হূর্গ-বাটিকা। প্রস্তত করেন। ১৫১ খৃঃ তাহার মৃত্যু হয়। তাহার 

মৃত্যুর পর তর্দীর় পুত্র ইস্মাইল খা শাসনদও গ্রহণ করিয়া ১৫৩৪ খু: 

পর্যাস্ত দোর্দিগড প্রতাপে রাজত্ব করেন। ইহার পরে মুলু আদিল সাহ 

ছয় মাস কাল রাক্সত্বের পর রাঁজ্চ্যুত হন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
ইব্রাঙিম ১৫৫৭ খৃঃ পর্যন্ত রাঙাসনে আমীন ছিলেন। তৎপুত্র আলী 

আদিল শাহ বিজাঁপুর নগরের চারিদিকে প্রাচীর এবং জমামস্জিদ ও 
জলপ্রণালী সমূহ নির্মাণ করিয়। দেন। তিনি ১৫৬৪ থঃ রামরাজাকে 

কালিকটের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজয় নগর লুণ্ঠন করেন। ১৫৭৯ খৃঃ 
ইহার মৃত্যু হুয়। তদীয় ভ্রাতুদ্পু্ অল্প বয়সে রাঁজ্যপরিচালনের তার 
গ্রহণ করাতে মৃত রাজের বিধবা পত্রী চাদ বিবিই প্ররুতপক্ষে রাজকার্ধ 

পরিচালন করিতেন। ১৬২৬ মহদ্মদ জাদিলশাহ রাজা হন। ইহারই 
অধিকারকালে হারাই কেশরী ভারত*গৌরব শিবাজীর আবির্ভাব 



৪৫৪ এঁতিহাসিক চিত্র । 

হয়। তিনি ১৬৪৬-৪৮ খঃ মধ্যে বিজাপুররাজের অনেকগুলি হূর্ 

অধিকার করেন। এই সময় এক দিকে শিবাজীর আক্রমণে ও অপর 

দিকে মোগল বাহিনীর উপধুপরি অতা1চারে মহম্মৰ ব্যতিব্যস্ত হইয়! 

পড়েন। পরিশেষে শিবাঁজীর প্রতাপ দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হুইয়৷ পড়ে। 

ইহাতে মহম্মদ ক্রমশ:ঃই হীনতেজ হইয়া! পড়িতে লাঁগিলেন। ১৬৬০ 

খুঃ মহম্মদের মৃত্যু হুওয়।য় ২য় আদিলশাহ রাজ! হন; কিন্তু বিজাপুর 

রাজবংশের যে অধঃপততনের হুরপাত ইতঃপুর্ব্বে আরস্ত হইয়াছিল, তিনি 

তাহা রোধ করিতে পারিলেন না । ১৬৭২ খুঃ তাহার মৃত্যুতে শিশুপুত্র 

সিকেন্দর আদিল শাহ সর্বশেষে রান্মত্ব করেন। 

ইহাই বিজা পুর রাজ্যের সংক্ষপ্ত ইতিহাস। এই রাজা ১৬৮৬ খুঃ 

মোগলসাআজ্যভুক্ত হয়। তার পর দিল্লীর মোগল, রাজবংশের অধঃ- 

পতনের পর বিজাপুরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ মহারাষ্্রগ্রাসে পতিত হ্য়। 
১৮০৮ খৃঃ শেষ পেশবার পদচুাতির পর বিজাপুর ও সাতারারাজা ইংরাজ 

গবর্ণমেপ্টের অধিকারভূক্ত হয়। পরে সর্বশেষে ১৮৪৮ খুঃ সাতরারাজ 

অপুত্রক হওয়ায় ইংরাজরাজ ইহার শসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

বিজাপুরের মুসলমানকীত্তি নষ্ট হইতে বমিয়াছে ; কিন্তু এখন পর্যযস্ত জুম্ম। 

মস্জিৰ ইব্রাহিমের রোজ মাঁক্গদের সমাধি মন্দির, অযুর মুবারক 

প্রাসাদ প্রভৃতি অট্টালিকা সমূহের শিল্প-চাতুর্ধ্য ও গঠন-প্রণালী দেখিলে 

বিশ্মিত হইতে হয়। অন্কার প্রবন্ধে এইরূপ কয়েকটা মুসলমান কীর্তির 

আলোচনা করিব। 

মালিকী মেয়দান :--ইহা একটা প্রকাণ্ড তোপ। বাংলার জাহান 

কোধার ন্তায় বিজাপুরে ইহ! একটা দর্শনীয় দ্রব্য । ইহ অপেক্ষ! বৃহত্তর 
কামান ভারতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না বলিলে অত্যুন্তি হইবে না। পশ্চিম 

ভারতে পুবাতন বিজাপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে লোক-চক্ষুর অজ্ঞাতে 

অতীতের সাক্ষী এই “মালিকী মেয়দান' অযত্ধে পড়িয়া রহিয়াছে। 



বিজাপুরের প্র/চীন কার্ডি। ৪৫৫ 

বিদ্বণী পর্য্যাটক কেহ বা ইহার প্রতি সান্ুগ্রহ কটাঁক্ষপাঁত করেন, কেহ 
বাকরেন না । ইহার ওজন প্রায় ৪২টন্। এই গুরুভার পদার্থকে 
সানচ্যুত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার। ইহার ভিতর সবুঞ্জ রং 

করা; কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয় এই যে, প্রায় 5৫০ বৎসর আতপতাপ 

নহ্য করিয়াও ইহার উপরকার “কলাই+ নষ্ট হয় নাই। ইহার উপরি” 
তাগ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ; এমন কি, দর্পণের স্তায় ইহাতে প্রতিমৃত্তি- 

পাত হয়। ইহার উপরে একটা লিপি আছে। তাহাতে লেখা আছে 

যে, ইহা ১৫৪৯ থুঃ আন্ষদ নগরে মহম্মদ কিমরি নামক জনৈক সেনা- 

নায়ক কর্তৃক প্রস্তত হয়। পূর্ধ্বেই বলিয়াছি যে ১৬৮৬ খুঃ ওরলজেব 

বিজাপুর জয় করেন। সে সময় তিনি উক্ত লিপিতে এই অংশটুকু 

যোজন। করিয়! দেন--স। আলমগিয়! গজি, যিনি সায় বিচার করিবার 

জন্ত উতন্ুক, এই বিজাপুর রাজা জয় করিয়াছেন। এই জয়ের সঙ্গে 
সঙ্গে বিজাপুরের সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। তিনি হিজরি ১০৭৭ 
খুঃ বিজাপুরের নৃপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন। ইতিহাসপাঠে 

অবগত হই ধে, আনব নগর হইতে ১৬৩৮ খুঃ এই গুরুভার পদার্থটিকে 

ধিাপুরে আনিতে ১০টা হস্তী ১৪০০ ষণ্ড এবং অসংখা মনুষা নিযুক্ত 

হয়। একটা উচ্চ বেদীর উপর ইহা স্থাপিত হয়; কিন্তু এক্ষণে সম্ভ- 

বতঃ উক্ত স্থান হইতে ইহাকে নামাইয়। লওয়! হইয়াছে। এক্ষণে 

ইহা প্রস্তবস্তপের উপর পতিত রহিয়াছে । এই কামান সম্বন্ধে স্থানীয় 
লোকদের নিকট হইতে একটা গল্প শুন! যায়। তাহা এই--যখন এই 

কামানটা প্রস্তত হয়, তখন রামুখান নামক জনৈক ব্যক্তি আপন 
পুঞ্রকে স্বহন্তে হত্য। করিয়!, তাহার রক্তে দেবতার পুজা দেন। ১৮২৯ 

খুঃ এই কামানে ৮* পাউও বারুদ দিয় অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছিল ॥ 

ইহ!তে ১৭৭৪ পাউওড ওজনে গোল! দির়। অনায়াসে অগ্রিনংখোগ করা 

যাইতে পারে। 
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এতদ্বাতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষু্র তোপ নগরের নানাস্থানে অধত্ে পড়িমা 

রহিয়াছে । একদিন ইছারাই শক্র সৈন্তের উপর অগ্নি উদ্িগরণ করিয়া 
বিজাপুরের শ্বাধীনত। অটুট রাধিয়াছিল। আজ আর সে বিজাপুর 

নাই। তাই তাহাদিগের সে আক্বরও নাই। তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

ভাবে পড়িয়। রহিয়াছে । 

ইব্রাহিম রোজ! £__ পূর্বেই ষে বৃক্ষবাটিকার উল্লেখ করিয়াছি, ইছথাই 
সেই উদ্ভানসংলগ্ অতাড়ুত অক্টালিকাঁ। পৃথিবীতে ইহার তুলন! অল্লই 
আছে। ইহা বিজাপুর হইতে আর্দমাইল দক্ষিণপূর্ববে অবস্থিত। ২য় 
ইব্রাহিম আদিল শাহ ইহার নির্্মাণকর্ত।। এই উদ্ভানমধ্যে প্রাসাদ 
ও একটা মস্জি? অবস্থিত। ইব্রাহিম শাস্তিতে ৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। 
ইহাতে তিনি এমন একটা স্ুুরম্য অউ্ালিক। নির্মাণ করিবার সুযোগ 

পাইয়াছিলেন, যাহ! ভারতে অদ্বিতীয় । এই একটী মাত্র অক্টালিকায় তাহার 
নাম অমর হইয়াছে। 

আদিলের এক কন্ত! ছিল। ইহার নাম জোলাল সুলতানা । ইনি 

যৌবনের প্রথম উন্মেষের দিনে কালগ্রাসে পতিত হন; ন্গেহগ্রবণ পিতা 
কন্তার স্থতি রক্ষ। করিবার জন্ত তাহার কবরের উপর 'তাজসুলতান!” 

নির্মাণ করৈন। পিতার বাৎসল্য গ্রস্তরস্তস্ভতে রচিত হুইয়া আকাশের 

দিকে মাথ! তুলিয়৷ দঁড়াইয়াছে, তাহা এই ৪*০ শত বৎসর বিশ্ববাসী 

বিশ্ময় ও আনন্দোৎফুল্প নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া বারবার জিজ্ঞাসা! করিয়াছে. 

“এই স্বার্থ ভিন্ন সংসারে এত ন্নেঘ কোথ! হইতে আসিল।, ১৬২৬ খু 
এই অট্রালিক। নির্মিত হয়। ইহা! সম্পূর্ণ করিতে ৮৬ বৎসর অতীত হয়।' 
এই অট্টালিকার দ্বারে একটী লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই: 
তাজনুলতান৷ বহ পরিশ্রমে ও "লক্ষাধিক মুজ্জাবায়ে মালিক সান্ঘাল্ 

কতৃক নির্দিত হয়। আর একখানি লিপি হইতে আমরা অবগত হই 
যে, এই অট্রালিক! নির্মাণ করিবার জন্ত ৬৫৩৩ জন মদ্ভুর ৩৬ বৎসর 
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ধরিয়! নিযুক্ত ছিল। ইহ! হইতেই সহজেই অনুমেয় যে, ইহার ন্যায় 

বিশাল সৌধ ভারতে আর দ্বিতীয় নাই। 
এই রোজা আজ পধ্যস্ত নষ্ট হয় নাই। ইহার চতুর্দিকে বিশ্তৃত প্রাস্তর। 

এখানকার নীরবতাকে যেন সজীব করিয়া তুলিতেছে। লোকালয় হইতে 

দুরে এই জনহীন প্রদেশে দর্শকগণ কদাচিৎ উপস্থিত হন। কিন্তু ইহ! 
প্রকৃতই দেখিবার উপযুক্ত । বোধ হয় আগ্রার তা শিল্পত্বের জন্ত এবং 

বিজাপুরের তাজস্লতান! বিশ[লত্বের জন্ত সমুদায় ভারতে অদ্বিতীয়। 

তাজের গাব্রে লিখিত লিপি এই উক্তি সমর্থন করে। লিপির অনুবাদ 

এই ২--এই অট্রালিকার উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া দেবতাও বিন্মিত হইয়!- 

ছিলেন। ঠঅন্তে পরে কা কথ|”। যখন এই বিশ!ল সৌধ ধরিত্রীর অঙ্ক 
হইতে আকাশ ভেদ করিয়! উঠিল, তখন বোধ হইল আর একটা স্থুনীল 
নভত্তলের শ্যষ্ট হইল। প্রত্যুত নন্দন কানন (08167) ০679878019৩ ) 

এই কাননের শৌন্দর্ধ্য লইয়া নির্ম্িত। এই সর্বজীবাহল।দদায়িনী 

অট্রালিক। হিজরী ১*৩৬ তে নির্শিত হুয়। 
আফজল পুরঃ-_বিজাপুর নগর হইতে কয়েক মাইল দূরে আফজল 

পুর অবস্থিত। এখন ইহার নানা স্থানে ধ্বংসম্তপ ব্তীত আর কিছুই 
নাই। কিন্তু এক সময় ইহা! একটী নগরী ছিল। মোগল মেনানী 

আফজল খর নামানুসারে ১৬৫৯ খৃঃ এই নগরী প্রতিঠিত হয়। 

আফঞল খাঁর সম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে». 

আবুলফাজেল শিবাঞীর বিরুদ্ধে একটা অভিযান পরিচালিত করিবার ইচ্ছা! 

জ্ঞাপন করিলে স্।ট তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কিন্তু যখন তিনি 

যুদ্ধযাত্রার জন্ত সঙ্জিত হুইতেছিলেন, সে সময় জনৈক দৈবজ্ঞ পূর্বব হইতে 

তাহাকে যুদ্ধের ফল জানাইয়! তাহাকে যুদ্ধ যাত্রা! করিতে নিষেধ করেন। 
ফিদ্ক তখন মুসলমানের মধ্যেও বীরের অভাব ছিল না। তীাহারাও 
স্রক্ষেতে শত্রনিপাত করিয়া মৃত্যুকে বন্ধুর স্তায় আলিঙ্গন করিতে ভীত 
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হইতেন না; সুতরাং আফজল নিরম্ত হইবেন কেন? কিন্তু ভবিতব্যের 

উপর তাহার হাত কি? সে জগ্ত যুদ্ধধাত্ার পূর্বে তাহার ১৭৭টা 

মহিষীকে তিনি প্রস্তত হইতে আদেশ দেন। কথিত আছে তিনি তাহ- 

দিগকে প্রানাদসংলগ্ন সরোবরে ডুবাইর] হত্য। করেন। তারপর তাহা- 
দিগের প্রতোকের উদ্দেশ্তে একটা করিয়া কবর নির্মাণ করিয়া তিনি 
নিশ্চিন্ত হন। একথা সত্য কি ন! নির্ধারণ কর! সহজ নয়; কিন্তু এখনও 

বিজাপুরবাসিগণ এ স্থানের অসংখ্য কবর দেখাইয়া এইরূপ গঞ্প বলিয়া 

থাকে। এক রকমের অনেকগুলি কবরের একত্র সমাবেশ দর্শন করিয়! 

দর্শকগণ ইহাকে অলীক কাহিনী বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়। দিতে 
পারে না। 

মেহতর মহল :--১ম আদিলশাহ এক সনয় কুষ্ঠরোগে, আক্রান্ত হইয়! 
পড়েন। অনেক চিকিৎসক তাহার চিকিৎস। করিল? কিন্তু পীড়ার কোন- 
রূপ উপশম হইল ন|। আদিপ শাহ ক্রুদ্ধ হইয়! চিকিৎসকগণকে কোতল 
করিবার আদেশ দিলেন। তারপর একদিন একজন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_-'বলিতে পার, কি করিলে আমি রোগ হইতে মুক্ত হইতে 
পারি ?' দৈবজ্ঞ ভাবিল,ভাগ্য পবিবর্তন করিবার পক্ষে ইহ।ই স্বর্ণ সুযোগ । 
দৈবজ্ঞ আধিলকে বণিল “রাজন! কল্য প্রাতে ধিনি প্রথমে আপনার দৃষট- 
পথে পতিত হইবেন, যদ্যপি আপনিন তাহাকে যথেষ্ট ধন রত্ব দান করেন, 
তবে আপনি-_শীত্ব রোগ হইতে মুক্ত হইবেন।* তারপর দৈবজ্ত প্রভাতে 
উঠিয়া রাজ প্রাসাদের সম্থুখে ধীড়াইবার আয়োজন করিল; যেন রাজ। 
শয্যাত্যাগ করিয়া তাহারই মুখাবলোকন করেন। কিন্তু দৈবক্রমে দে দিন 
তাহার নিগ্ারিত সময়ে শয্যাত্য।গ ঘটিয়। উঠিল না। আদিল প্রভাতে 
শয্যাত্যাগ করিয়৷ দৈবজ্ঞের পরামর্শনুসারে ধন বিতরণ করিবার জন্য যখন 
বাতায়ন তলে আসিয়া দাড়াইলেন, তখন একজন নীচ জাতীয় ঝাড়ুদার 
মেথর তাহার ঢৃষ্টিপথে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ তাহাকে তিনি আপন সমক্ষে 
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আনিয়। অধাঠিতভাবে প্রভৃত ধন রত্ব দান করিলেন। এই অপ্রত্যাশিত 

বদ্দান্যতায় দেই ঝাঁড়,দার অবাক হইয়! পড়িয়াছিল। তার পরসে 
প্রকৃতিস্থ হইয়! যখন সমুদয় বিষয় হ্ৃদয়গ্গম করিতে সমর্থ হইল, তখন 

মে এই রাজপ্রদত্ত অর্থ. একটা মসজিদ নির্মাণকপ্পে ব্যয় করিতে 

মনস্থ করিল। তাহা।রই ফলে যে সুন্দর কারুকার্ধশোভিত পাষাণ- 

নির্মিত মস্জিদ আঙঞ্জিও বিজাপুর রাজ্যে অন্যান্য অট্রাপিকাকে হীন- 

প্রত করিয়৷ দিতেছে, তাহা একদিন কোন অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির 

সবার নির্মিত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার সন্ধান না লটলেও এই বিংশ 

শতাব্দীর শিক্ষিত সমাজ তাহাকে একেবারে হতাদর করিতে পারিবে 

না বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। 

জুগ্মা মস্জিদ --সমুদায় দাক্ষণাত্যে এমন সুন্দর মস্জিদ আর 

নাই। মস্জিদ-দার পারেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ । ১৫৮০ খুঃ আদিল শাহ 

সাধারণ মুসলমানগণের উপাসনার জন্য নির্মাণ করেন । বৃহৎ অক্ষরে 

মসজিদের গাত্রে একখানি লিপি দেখিতে পাওয়া ষায়। তাহার অনু- 

বাদ এই £--«এ জীবনকে বিশ্বাস করিও না) কারণ জীবন সদাই 

চঞ্চল। এ চঞ্চল জীবনে আবার সমস্তই অস্থির। আম আমার 

চক্ষের সম্মুখে এক জ্যোতিম্ময় রাজ্য দেখিতে পাইতেছি । আমার 

জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছে বটে) এখন ইহ! শেষ হইয়া 
আপিতেছে॥” এই মস্জিদের চারিপার্থে এখন কয়েকটা মাত্র মৃন্ময 

কুটার বিগ্কমান। এই মস্জিরদে এক সময়ে একগাছি সুবর্ণ শিকলে 

মসজিদ্মধ্যস্থ দ্বীপাধার ঝুঁলাইয়া দেওয়! হইত। ১৬৮৬ খৃঃ ওুরঙ্গজেৰ 

উক্ত সুবর্ণ শিকল লইয়া! যান। কিন্তু আজ পর্যান্ত কয়েকখানি 

বহুমুলা গালিচা রক্ষিত আছে। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই গালিচ| 

সমূহ প্রথম আদিলসাহ্র সময়কার । | 
গোল গণুক্ধ £-_-ইহা! একটা পাহাড়ের উপর নির্মিত । ইব্রাহিম 



৪৬০ ধঁতিহাসিক চিত্র । 

আদিলশাহার পুত্র, মহম্মদ আদিলশাহা ১৬৬ থৃঃ ইহা নির্মাণ করেন। 

এই স্থানে স্বলতান মহম্মদ এবং তাহার মহ্ষী কবরিত হন। এই 
অট্টীলিক! উচ্চে ১৭৫ ফিট, ইহার প্ররিধি ১৩৫ ফিট। 

বিজাপুরের পতন £--১৬৮৬ খৃঃ হইতে বিঞ্ণাপুরের পতন আরম্ভ হয়। 

তারপর ইহাকে আর কখন ইতিহাসে গ্রসিদ্ধি লাভ করিতে দেখা বার 

নাই। দাক্ষিণাত্যের এই এতিহালিক নগর ধীরে ধীরে ন্ট হইয়! বাই- 

তেছে। ১৭৯৫ খুঃ বিজাপুর মহা ্রদিগের হস্তগত হয়। সেই সমস 

হইতে বিজাপুরের ধ্বংস আরম্ভ হইক্সাছে। বিজাপুরের অতীত সৌভাগচ 

আর কখন ফিরিবে কি না, অন্তর্যান্মীই জানেন। 

প্রীফণীন্দ্রভৃষণ মুখোপাধ্যায় 

বাজ হরিনাথের চন্দন । 
সুলতানপুর খড়রিয়ার ভূতপূর্ব জমিদার বৈদ্ত রায়চৌধুরী বংশের 

প্রতিষ্ঠাতা জানকীবল্পভ সরকার বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপা- 

দিত্যের দরবারে কার্য্য করিয়া পুরস্কার শ্বরূপ লুলতানপুর খড়রিয়া ও" 

রাংঘিয়া নামক পরগণাঘয়ের জঙিদারী স্বত্বলীভ করিয়াছিলেন। কিন্ত 

১৬০৬ খুষ্টাবকে. মানসিংহের সহিত সংঘর্ষে প্রতাপাদিত্যের পতন হইলে 

যখন সমগ্র যশোহর রাজ্য মোগল বাদশাহের করতলগত হইল, তখন 

সঙ্গে সঙ্গে জানকীবল্লভও বিত্চ্যুত হইলেন। পরে এই জানকীবল্পতের 
পৌত্র হরিনাথ দিল্লীর তদানীত্তন সমাট জাহাঙ্গীর শাহের নিকট দরবার: 
করিয়। তাহার নিকট হুইতে 'রাজা+ উপাধিগহ পরগণাছয়ের উপর এক 

ফরমান লাভ করিয়া আবার জমিদারী দখল করিয়! বসিলেন। 



রাজ হরিনাথের চন্দন । ৪৬১ 

রাজ! হরিনাথ বৈদ্য কুলীন সম্প্রদায়ের অন্ততম শাখা বিষুগদ।শ 
বংশোত্তব ছিলেন; কিন্তু এই বংশীয়ের৷ বঙ্গীয় কুলীন বৈস্ের আদি ও 
গ্রধান স্থান সেনহাটা পরিত্যাগ করিয়া মৃলঘর গ্রামে বাস করিতে 
থাকায় স্থানত্যাগ দেষে হ্টহন। অধিকন্ত রাজার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 
নিমদাশ “দেব” আথাযাধারী নিষ়শ্রেণীস্থ বৈদস্তবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ 

স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া, অন্তান্ত কুলীনবর্গ বিষুদ(শ বংশকে যেন 
একটু হেয় চক্ষেই দেখিতেন। 

এখনকার দিনে জামদার ও ধনিসম্প্রদায় যেমন বহু অর্থ বায়ে 

“রাজ!” ও “রায় বাহাছুর উপাধি ক্রম» করিতে পারিলেই পরমার্থ লাঁভ 

হইল মনে করিয়া কৃতার্থ হয়েন-.তখনকার দিনে এমন ছিল না। 
তখন লোকে অর্থ অপেক্ষা চরিত্র ও আত্মসম্মান এবং “রাজছত্র” অপেক্ষ। 
“কুলছত্রঠকেই সমধিক মূল্যবান্ ও সম্মানজনক মনে করিতেন। 

তাই জমিদারী হাতে পাইয়া রাজা হরিনাথ সর্ধপ্রথমে সমগ্র বৈস্ত- 

সম্প্রদায়ের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবার অভিগপ্রায়ে “চন্দন” নামক 

সামাঞ্জিক ও মান্গলিক অনুষ্ঠানের উদ্বোগ করিলেন । * রাজার 
আহ্বানে সমগ্র বৈস্য-সন্প্রনায় মূলঘর গ্রামে সমবেত হইলেন) কিন্তু রাজ! 

হরিনাথকে চন্দন অনুষ্ঠানের দ্বার! বৈ সম্প্রদায় মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার 

* এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কুলীন অকুলীন সমস্ত বৈদ্য সন্তানকে নিমন্ত্রণ করিতে 

হ়। নিমান্ত্রত ব্যকিগণ সমবেত হইলে নির্দিষ্ট দিবসে এক সভ্ঠর অধিবেশন হয়। 

এই সভার সর্ববপ্রধান স্থানে সমাজপতি এঘং তাহার 'উভয়পার্থে সমস্ত বৈদ্যগণ নিজ 

নিজ কুলগ্ৌরব অনুসারে যথাক্রমে আসন পরিগ্রহ করেন। পরে কর্মকর্ত। সতায় 
আগমন করিপ়। তাহার নিদ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলে প্রধান কুলাঁচাধ্য সর্বপ্রথম 

কর্মকর্তার ললাটে চন্মন ছার। তিলক প্রগ।ন করিয় ক্রমে সমাজপতি ও উপস্থিত 

বৈদ্য সন্তানগণেয় লল।টে তিলক প্রদান পূর্বক, কার্য শেষ করেন। এ উপলক্ষে 

আহত হ্যভিবর্গ ঘংশমরধ্যাদানুসারে কর্পকর্তার নিকট বিদায় পাইর়। ধাকেন। এই 

অনুষ্ঠান হদম্পন্ন করিতে পারিলেই কর্ণুকর্ত। শ্বসপ্রদায়ের মধো সর্বপ্রধান বলিয়া 

পণনীয় হন। লেখক। 



৪৬২ |  প্রাতহাসিক চিত্র। . 

করিবার আয়োজনে ব্যাপৃত দেখিয়া কুলীনবর্গের সকলেরই গাত্রদ(হ 

উপস্থিত হইল--তবে হরিনাথ তখন প্রবল পরাক্রাস্ত জমিদার__ 

কে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইবেন? কিন্তু রাজার সফলত। 

ভগবানেরও বুঝি অভিশ্রেত ছিল ন।। তাই যশোহর বেন্দানিবাসা 

কারদাসবংশীয় রাঁমকান্ত ঘটক বিশারদ নামক জনৈক যুবক কুলাচার্য; 
সমগ্র কুলীন সব্প্রদায়ের মান রক্ষার নিমিত্ত রাজার অনুষ্ঠানে বিপ্ল উৎ- 

পান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। রামকান্ত নিভীক, স্থকবি ও স্পষ্টবাদদী 

ছিলেন। রাঁজদ্বেধী কুলীনবর্গ তাহার কৃতকাধ্যতার উপর নির্ভর করিয়। 

সময়ের অপেক্ষ। করিতে লাগিলেন । নির্দিষ্ট দিনে রাজবাটার প্রশস্ত 

গ্রাজণে এক মহতী 'সভার অধিবেশন হইল | সমগ্র বৈদ্য সন্তানসহ 
সমাজপতি ও স্বয়ং কর্ধকর্ত। রাজা! হরিনাথ স্ব স্ব আপনে উপবেশন 

করিলে কুলাচার্ষ। রামকান্ত নিয্পিখিত শ্লেকে সভ। বর্ণন 'করিলেন £-_ 

সভাবিরিঞ্চেমধুসুদনন্ত সেয়ং তৃতীয়। শনিশেখরন্ত | 
শক্রত্ত তুধ্যা তব পঞ্চমীয়ং যঠী ন গোঠী নরনাথ আস্তে ॥ 

সভাবর্ণন শেষ করিয়া রামকাস্ত আসন পরিগ্রহ করিলে রাজ! 

জিজ্ঞাসা করিলেন--'সভায় সমস্ত বৈগ্ভ সম্প্রদায় উপস্থিত হইয়াছেন 

কিনা” । রাজার প্রশ্ন শুনিয়! সকলেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করিতে 

লাগিলেন--সকলের ব্যগ্র দৃষ্টি রামকান্তের উপর নিপতিত হইল-_- 
সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে উত্তরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নির্ভীক 

যুবক রামকান্ত সতেজে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দৃঢ়কে উত্তর 
দিলেন :-- 

'সমাগতা ন দেব। নরদেবসংসদ্ধি” 

রামকাস্তের উত্তর দ্বার্থবোধক। নরল অর্থে--"হে নরদেব! আপনার 

সভায় দেবতার! ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন। আর 



রাজ! হরিনাথের চন্দন । ৪৬৩ 

ব্যঙ্গ অর্থে--“হে নরদেব! আপনার সভায় আপনার পিতামহের মাতুল 

বংশীয় দেব উপাধিধারী বৈগ্থগণ ব্যতীত আর সকলেই উপস্থিত 

হইয়াছেন। 

পূর্বেই বলিয়া-ছু চন্দন কাধ্যে সফলতা লাভ করিয়া! রাজ! হরিনাথ 

বৈদ্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন, কোন কুলীনেরই এ সদিচ্ছা ছিল 

না; সুতরাং রামকান্তের উত্তর ব্যগগার্থে গ্রহণ করিয়া হরিনাথের কুলযজ্ঞ 3 

বিনষ্ট করিবার অভিপ্র।য়ে সকলেই কর্পতালি দিয়া উচ্চহাশ্ত করিয়া উঠি- 

লেন। সে করতালি ও হাস্ত ক্রমে কারণনভিজ্ঞ জনসজ্ঘের মধো 

বিস্তৃতিলাভ করিয়। সভাস্থলে ভীষণ কোলাহল উথিত হওয়ায় সভাভঙ্গ 

হইয়! গেল। | 

রাজা ও রাজশুতান্ধ্যায়িগণ সে বিশৃঙ্খলত1 নিবারণকল্পে বিস্তর 

চেষ্টা পাইয়াছিলেন--কিন্ত বুথা সে চেষ্টা! কোলাহলমন জনআোত 

বাধভাঙ্গা জলল্োতের নায় সবেগে সভাস্থল হইতে বহির্গত হইয়া রাজার 

সে চেষ্ট৷ সামান্ত তৃণ খণ্ডের স্তায় ভাসাইয়। লইয়া চলিয়া! গেল। কুলীন 

বর্গের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। রাজ! হরিনাথ বড় আশা করিয়াছিলেন-- 

কুলযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া তিনি শ্বসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিধেন-_কিস্ 

ভগবান্ বাদী, তাহার সে আশ! পুরিতে পৃরিতেও পুরিল না-ইহাকেই 

বলে অনৃষ্ট ! 

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন। 



৪৬৪ .  খ্রতিহাসিক চিত্র। 

বর্তমান যুূলতান। 
প্রাচীন মূলতান শীর্ষক প্রবস্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে প্রতিপাদিত 

উক্তির দ্বার! পুরাতন কণ্তপপুর ( আধুনিক মৃলতান ) নামক হিন্দু নগরের 

প্রাচীনত্ব গ্রতিপন্ন করিতে চেষ্ট। করিয়াছি । প্রাচীন মূলতানে যে সমুদায় 

গ্রন্থের উল্লেখ করিয়!ছি, সে সমুদাক্ক গ্রন্থ ব্যতীত আরও বছ এঁতিহানিক 

গ্রন্থে মুলতানবিষয়ক ব্ুতর এতিহর্সিক তত্বের উল্লেখ দেখ! যায়। সে 

সমুদ্ধায় বিষয়ের অবতারণ। করিলে, ক্ষুদ্র এ্তিহাসিক চিত্রে” নিতাস্তই 

স্থানাভাব হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস; সুতরাং মূলতানের প্রাচীনত্ 
প্রতিপাদক এঁতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগে প্রবন্ধকে অযথা গুরুত্ব পরিণত 

কর! কখনই উচিত হইবে না। আমি সংক্ষেপে মুলতানের বর্তমান অব- 

দ্বার বিষয় অলোচনায় অতীতের সহত ইহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, “বর্তমান 

মুলতান' শীর্ষক প্রবন্ধ শেষ করিব। তৎপরে আর একটা প্রবন্ধে মূল" 
তানের অধীনস্থ প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ, হিন্দু দেবমন্দির ও মুসলমান মন্জেদের 

আলোচন। করিয়া, মুলতান সম্বন্ধে আমার সমুদায় বক্তব্য শেষ করিব। 

গ্রকৃতির .র।জ্যে প্রতিনিয়ত “ভাঙ্গা গড়া” চলিতেছে । আজ যে 

স্থানে অতুযান্নত পর্বত কঠিন ধরিত্রী অঙ্গভেদ করিয়া উঠিতেছে, কে 

বলিতে পারে যে, সহত্র বৎসর পরে সে স্থানে পর্বতের চিহ্ন পর্যযস্ত বিলুপ্ত 

হইয়।, এক বিজন অরণ্য অথব! জনাবীর্ণ নগর শোভ। পাইবে না? 

সুতরাং সেই এতিহানিক মুলতান যে আজ আমাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে 
তাহার স্থবির কলেবর সর্বংদহা! পৃথিবীর জঠরে লুকারিত করিয়া সহসা 

অস্তহিত হইতে পারে, ইছ। একাস্ত অবিশ্বান্ত নদন। প্রত্যুত স্থানে স্থানে 
ছুই একটা প্রাচীন বীর্ডির নিদর্শন ব্যতীত আর অতীত মুলতানের চিহ্ত 
মাত বর্তমান নাই। সে প্রপিদ্ধ হুর্যযমনির যাহা! এক দিন কত শত হিন্দুর 

নিকট সনাতন হিন্দুধর্ম নির্দিউ মোক্ষ লাভের প্ররৃষ্ট উপায় বলিগ! 
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'চিত হইত, তাহ! আঙ্ অতীতে মিশাইয়ছে! যে মাল্ী বীরগণ এক 
দিন বিশ্ববিজয়ী আলেক সন্দরের সম্মুখে উন্নত মস্তকে 'উচ্চেতুলি”” দীড়া- 
ইয়াছিলেন, ধাহার! দেহের শোণিত অপেক্ষ! শ্থাধীনতাকে প্রিয়তর 

জানিয়া, জননী জন্মভূমর হোমকুণ্ডে আক্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার! 

আজ কোথার ? প্রাচীন মুলতানের সহিত তাহার! অজ্ঞানতার অন্ধকারে 

ডুবিয়া গিয়াছেন ! 

বর্তমান মূলতান চেনাব নদীর তীরভূমি হইতে চারি মাইল দুরে, 
প্রচীন ধ্বস সুপের উপর প্রতিঠিত। বর্তমান মূলতান নগরী যে অতীত 
এতিহাসিক মুূলতান, ইহ! নিঃসন্দেহে গ্রামাণ করিতে, 001)1711001)017) 

প্রমুখ ব্যক্তিগণকে নান! বাদানুবাদের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিল। 

সে সমুদ্দায় বিষয়ের অবতারণ! বর্তমান প্রবন্ধে নিশ্রীয়োজনীয়। তবে সাধা- 

রণের কৌতৃল নিবৃত্ত করিবার জন্ত 11107 [২77৩1 এর অভিমত 
নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা কর! গেল। 

বর্তমান মূল্তান নগরীতে প্রাচীনতজ্ঞাপক স্্ণামুত্তি দেখিতে ন! 

পাইয়া [1৭1০ [২০০৩1 বর্তমান মূলতানকে আধুনিক নগর বলিয় 
উল্লেখ করেন। তিনি বলেন--প্রাচীন মূলতান ধ্বংস স্তপে পরিণত 
হইয়াছে । তোলাশার (71012177061) ঘে ধ্বংস ভূ আমাদগের 

দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রাচীন সুলতানের- শেষ নিদর্শন। প্রত্যুত তিনি 
বর্তমান মুলতানের সহিত অহীত মূলতানের কোনরূপ সম্বন্ধ স্বীকার 
করিতে গ্রস্তত নহেন। কিন্ত বহু আলোচনা ও তৃপৃষ্ঠ খনন ছার 

( 41012001921021 591৮67 )-081777112817217- শেষে স্পষ্টতঃ 

বলিয়াছেন যে, বর্তমান মৃলতানই যে মাল্লীগণের ইতিহাস প্রলিদ্ধ 

প্রাচীন নগর, সে বিষয় আমার কোন সংশয় নাই।* আলেকসনারের 

শর] 212 001165 58015750 0172 / 05101 0169 ০£ 073 11211) 9৩৩ 19৬ 
এঠ০৫611) 0109 ০1 81001091), 

৩০ ( যষ্ঠ বর্ষ) 
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 মুলতান আক্রমণের বিষয় আলোচনা করিয়। ও অতীত মুলতানের 

সীম! নির্দেশের দ্বারা 70755 প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্যাটকগণও কনিংহামের 

মত সমর্থন করিয়াছেন ।* এই সমুদায় পণ্ডতগণের আলো5ন।র ফলে 

প্রতিপন্ন হইয়াছে ঘে, চেনাব নদীর উপকুল হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত 

বর্তমান মূলতান কাপুরের নামান্তর মাব্র। প্রাকৃতিক পরিবর্তনে, ইহার 
সামান্ত পরিবর্তন ঘটিলেও এবং কাঁলের প্রভাবে ইহার প্রাচীনতজ্ঞাপক 

প্রাচীন কীর্তি বিলুপ্ত হইলেও, বর্তমান মূলতান যে অতীত মুলতানের 
অনুবুত্তি মাত্র, সে বিষয়ে বৈদেশিক পণ্ডিতগণের আর কোন সন্দেহ নাই। 

বর্তমান মুলতান অতুন্নত প্রাকারোপরি অবস্থিত। বহু শতাবী 

অঞ্জিত ধ্বংসম্ত,পে ও আবর্জনারাশির দ্বার! ধীরে ধীরে এই উন্নত ভূভাগ 

গঠিত হইয়াছে । নগরের তিন দিকে কঠিন প্রাচীর বিশ্বস্ত গ্রহরীর 
হায় শত্রহস্ত হইতে নগরকে রঙ্গ! করিশার জন্ত ছুরস্ত কালের প্রতাপ- 

চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়। আদ্রিও দণ্তায়মান। বর্তমান মূলতান নগরীর, 

পরিধি প্রায় তিন মাইল । উপনগর (১90০97০5) সমুহের পরিধি প্রায় 

২ মাইল; সুতরাং প্রকৃত পক্ষে উপনগর সমান্বত সমগ্র মূলতানের 

পরিধি প্রায় পাচ মাইল। হুয়েন সাং মুলতান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। 

তিনি মুলতানের প্রসঙ্গে মূলতানের পরধি প্রায় পাচ মাইল বলিয়াই 
উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব মুলতানের বর্তমান পারধির সহিত হুয়েন 

সাং প্রদত্ত প্রাচীন মুলতানের পরিধির কোনরূপ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। 

সাহাজান বাদসাহার কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বকর শাসনকালে মুলতান প্রাচীর 

বেষ্টনীর দ্বারা সুরক্ষিত হয়; সুতরাং গ্রার তিন শত বৎসর প্রাচীর- 

গুলি কালের ভাব সহ্য করিয়৷ দণ্ডায়মান। 

“তোয়ারিক জিল! মুলতান* নামক এ্রতিহাপিক গ্রন্থে মুন্সী হুকম্ 
চাদ নামক জনৈক ব্যক্তি মূলতানের এ্তিহাস প্রদঙ্গে বলেন বে, সুদূর 

ক. গু2515 106 80াআজ ৬০. 111, | 
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অতীতে সত্যযুগে হিরণ্যকশ্তুপ নামে জনৈক হিন্দু নরপতি মৃলতানে 

বাস করিঠে' | মুলতান নামের উৎপত্তি সম্বদ্ধেতিনি বলেন যে মূল 

(মাল্য ) নামক জাতি মুলতানের আদিম অধিণাসী। তাহাদিগের নাম 
হইতেই মূল স্থান অথবা মুঙগতান নমের উতৎপত্তি। এই মুলশানে নানা 

এতিহাসিক বিপর্য/য় সংঘটিত হইয়াছে । ইহা |বভিন্ন সময়ে ?িভিন্ন নামে 
পরিচিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রচলিত একটী প্রবাদ হইতে উক্ত মতের 

যাথার্থ্য প্রতিপ্ম হয়। সেপ্রবাদটা এই ₹-- 

ংসপুর, ভাগপুর, শ্তামপুর 

চৌথা মুলতান 

পঞ্চয়ানপুর ভাজকীপ্তি সি 

আরীপুর সুলতান। 
“প্রাচীন মুলতান” শীর্ধক প্রবন্ধে মামি বলিয়াছি ধে, মুলতান নাম 

অধুনিক। বর্তমান মুলতান পূর্বে হংসপুর ভাগপুর প্রভৃতি নামের 

দানা পরিচিত হইত। মুলপমান এ ঙহাপলিকগণের মতে (ফেরেস্তা 
ব্যতীত) হংদ নামক জনৈচ গিন্দু নরপঠি কর্তৃক হংসপুর, বণ্তমান 

মূলতান নগরার প্রতিষ্ঠ। হয়। পাচপত বংসর ধার] হংসপুর স্থশাসত 
রাজ্যারূপে প্রপিদ্ধ ছিল; কিন্তু ইহার পর হংসপুরের পতন হয়। পাঁচশত 

বংনর ধরিয়। বর্তমান বহু লে/কা কার্ণ মূলতান প্রাণশুন্ত প্রান্তরে পগিণত 

ছিল। রাজ শাম €প্রমনাথ নামক গুনৈক হিন্দু নরপতি মৃ্তানে 

রাজ্য স্থাপন করায়, ইহ! পুণরায় সমুদ্ধি-শাপিনী নগগীভে পগিণত হয়। 

ভগত কিপন ও শ্যাম প্রেম পিংহ কর্তৃক মৃপতান পুনঃ প্রাতঠি ত হওয়াতে 

ইহ! যথাক্রমে ভগতপুর ও শ্ঠামপুর নামে আভাহত হয়। শ্।মপুর 

নদীগর্ভে বিনষ্ট হইলে কেবলমাত্র উচ্চ ভূগণ্ডে অবস্থিত মুলতানেএ দূর্গ 

রক্ষা পায়। পুনরায় পণচণত বৎসর পরে মূর নামক. জনৈক নরপতি 

হিন্ুস্কান হইতে মৃগয়! ত্য দেশে এই স্থানে উপনীত হইন্। বঙমান 



৪৬৮ | এঁতিহাসিক চিত্র । 

মূলতাঁন নগরীর প্রতিষ্ঠঠ করেন। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া, 
অনেকে বিশ্বাম করেন যে, বর্তমান মূলতান নগরীর পুর্ধদিকে প্রাচীন 
মূলতান অবস্থিত ছিল। এই নগরের দক্ষিণ পূর্বে ধবংসম্তংপ সমূহ বহু 
বিস্তৃত ॥ অনেকের বিশ্বান যে-_বর্তমান মৃলতান যে আধুনিক নগর, 
ইহা গ্রতিপাদনের পক্ষে উত্ত ধ্ব'সম্তংপ থে কারণ। আমর! পুর্বে 
কনিংহাম প্রমুখ বাক্তিগণের মত্ত উদ্ভূত করিয়। দেখাইয়ছি যে, বর্ধমান 
মূলতান ষে প্রাচীন কণ্ঠপপুর, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; স্বতরাং আমর! 

উক্ত মুসলমান এরত্তিহাসিকগণের সহিত একমত হুইতে পারিলাম না। 
সুলতান এক্ষণে পঞ্জাব গ্রদেশের একটা প্রধান নগর। ইহা অক্ষা ৬৯৭ 
১২উঃ এবং দ্রাঘি ৭১ ৩৮ ৪৫ পূর্বে অবস্থিত। পূর্বেই বলিয়াছি 
যে, নগরের তিন দিকৃই উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। নগরের দক্ষিণ দিকে কোন 
প্রাচীর নাই। ক্ষীণকায়। ইরাব্তী নগরের দক্ষিণ দিক দিয়া, মন্থর 
গমনে প্রবাহুত হইতেছে। উক্ত নদীর গতি ও প্রাচীন স্থানীয় নদীগর্ভ 
সমূহ পর্যবেক্ষণ করিলে স্পঃতঃ অনুমিত হয় যে, তৈমুরলঙ্গের ভারত 
আমক্রণ কালে এই নদী নগরের প"চক্রোশ দক্ষিণে চন্ত্রভগার সহিত 
মিলিত ছিল। নগর সম্মুখগ্ত এ নদীর গতি পরিবর্তন কালে ছৃষ্টা স্বীপ 
গঠিত হয়। ত'হারই উপর সৌধমাল! বিভূষিত ছুর্গ নিত হইয়াছে। 

মৃপঙানের ভর্গ সুগঠিত ছিল। এই ছর্গের পরিধি প্রায় ৬৬০৯ 
ফিট। ১৮৫৪ খুঃ ইংরেঞ্-সেনাদণ এখানকার প্রাকারাদি ধংস করিয়। 
দিয'ছে। তথাপি ছূর্গের ছূর্ভে্ঠতা আদৌ নষ্ট হয় নাই, বর্তমান 
সময়ে ইহার চা!রটী দাও দৃষ্ট হয়--যখ। থিজিরি দ্বার, দে ভ্বার, রারীত্বার 
ও লিকি ছার। তৈমুরলঙ্গের আক্রমণের সময় মুলতানের তদানীন্তন 
শাসনকর্তা সৈয়দ খিজির খী পশ্চিমদিকন্থ যে দ্বার নিলা করেন, তাহাই 
তাহার নামানুসারে খিজির দ্বার নামে প্রনিদ্ধ। বিখ্যাত দেখাল মন্দির 
হইতে দে ছ্বায়ের নামোৎপত্তি বলিয়া এতিহানিকগণ দিদ্ধাপ্ত কারয়াছেন। 



বর্তমান মূলত।ন। ৪৬৯ 

-“সিক৷ মুলতান* হইতেই সিক। দ্বারের উৎপত্তি। আমার প্রাচীন 

মুলতান' প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি-_-পিন্ধু ও আরবদেশীম এ্রতিহাসি কগণ 

মুূলতানকে সিক্ক মূলতান নামে মভিহিত করিয্লাছেন। 

এই এঁতিাপিক প্রাচীন ছুর্ণ বর্তমান সময়ে অতাচারে শ্রীত্র্ট হইয়া, 

পড়িয়্াছে। বর্তমান সময়ে একদল ইংরাঞ্নৈগ্ত অবস্থান করিয়। থাকে । 

মুললমানগণ মুশতানে প্রায় ১২ শত বংসর রাজত্ব করেন। এই 

সুদীর্ঘ সময়ে তাহারা হিন্দু এ্রাধান্তের কোন চিহ্ন রাখেন নাই বলিলেই 
হয়। ভিন্দুপর্ম্ের উচ্ছেন সাধন করিয়া, মুসপমান ধর্মের গ্রতিষ্ঠ।- 

কলে কত যে অমান্থুষিকক অত্যাচারে ভারতের ইতিহাস মুখরিত, 

তাহা ন্মরণ করিলেও হুঃখ ও ক্ষোভে বিচলিত হুইতে হয়। বহুকাপের 

আচার সম্মত গগনম্পশা দেব মন্দির ওঙ্গ করিয়াই যেতাহার! ক্ষান্ত 
হইয়াছেন; তাহ। নহে; কিস্ত ধর্মোন্মন্ত মুনলমানগণের শাণিত মসিমুখে 

কত নরনারী যে অকালে দে5 শিসর্জন কারয়ছে, তাহার ইয়ন্তা নাই। 

এককালে নর-শোণিতে পৃথিণী প্রকৃতই রুধিরাভ্তহইত। এই ধন- 

মদোন্মন্ত মুসলমানগণের বহুকাপ শ।সনাধীন থাকিয়া, যে মূলতান তাহার 

খতীত সম্পন হইতে ভরষ্ট হইবে, ইহাতে আর টধচিত্রা ক? মুসলমান 

নরপতিগণের সর্গ্রাপী হস্ত হইতে যে কয়েকটা দেবমন্দির কোনরূপে 
রক্ষ/ পাইয়াছিল, তাহাও ওরগ্গজেবের শাসনকালে নষ্ট হয়। এই 

নরপতি--মুদলমান ধর্শ গ্রচারকল্পে _মুলতানসহ যাবতীয় প্রাচীন 

দেবমন্দির ধ্বস করেন। ধাহারা তাহার কার্ধ্যে প্রস্তক্ষ বা পরোক্ষ- 

ভাবে বাধ দিয়াছণেন, তিনি তাহাদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দেন। 

প্রায় ১৯১ ০*০ হিন্দু তাহার কঠোর আদেশে মানবলীলা স্বরণ 

করেন।* 

মুলতান নগরের ছয়টী দ্বার দৃষ্টি হয়। পূর্বকালে আরও চারিটী ছার 
্ উ [115 12170. 01 06 ঠি৬৩ [২$৮০75 2100 91811) 09 [0০৮1৫ 2২০55, 
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ছিল এনং এক্ষণে স্ানে স্থনে তাহাদিগের সামান্ত চিহ্ন ব্যতীত তাহ!- 

দিগের পূর্ব স্মৃতি রক্ষা! করিবার পক্ষে আর কোন উপায় নাই। বর্তমান 
ছয়টা ছারের নাম এই £__দিল্লীগ্গার, দৌলতদ্বার, লাহোরীদ্ধাব, বোহার- 

হার এবং পাকদ্ধার। ১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব আলীমঞ্মদ এই সমুদায় ছার 

“মেরামত" করিয়1, কালের কণল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 

পূর্বে সুলতান রেশম ও তুণার জন্য বিখাত ছিল। এ সময়ে 

তৃল!, নীল ও রেশম প্রভৃতি দ্রব্য সমূহ মূলতানবাসিগণ অবাধে সুদুর 

আরব প্রভৃতি প্রদেশে লইয়া যাইয়া বহিবণিজা ব্যাপারে শ্বদেশের সম্পদ 

বৃদ্ধি করিত। পরে এ সমুদায় ভ্রবং ফোনেপিয়৷ ও সুদুর যুরোপ খণ্ডে 
প্রেরিত হইত। আরবগণ বছ শশাববী ধরয়! এই ব্যবপাহ্ত্রে ভারতে 

যাতায়াত করিয়াছে। বর্ধমান সময়েও মৃলতান তৃপ নির্শিত দ্রব্যের 

অন্ত বিখযাত। এখানে স্বর্ণ খণচত ুঙ্ষ স্বর নির্শিত যেরূপ সুন্দর প্লুলী” 

পাওয়া যায়, সেরূপ কারুকার্ধা বিশিষ্ট লুঙ্গী” ভারতের মার কুত্রাপি দুষ্ট 

হয় না। এতঘ্বতাীত চীন দেশীন্ছ পোর-সিলিন নির্মিত 'এক প্রকার 

নৃন্দর মস্যণ পাত্রের ব্যবহার মুলতানে বহু দিন হষ্ঠতে চ'লয়। আসতেছে । 

সাধারণের বিশ্বাস যে, তৈমুরঙ্গের পত্বী চীনে ইহার নির্মাণ-প্রণ।লী শিক্ষা 

করিয়াছিলেন এবং তিনিই মুলতানবাপ'কে এই বিদ্যা শিক্ষা দয়াছেন। 

সে যাহা! হউক, বর্তমান সময়ে মূলতাঁনে ইহার যথেষ্ট বাবহার ৃষ্ট হয়। 

মূলতানবাসীর! এই লকল শুভ্র মণ পানের উপর নান! প্রকার কার- 
কার্সা করিয়া পাত্রগুপিকে সতই ক্রেতার নিকট লোভনীয় করিয়া তুলে । 

বহু শত শ্বেতপুঙ্গব এ নমুদায় পাত্র গৃহসজ্জার পক্ষে দৌধীনহার পরাকাঠ। 
বলিয়! বিশ্বাল করেন। ক্রমশঃ 

বৈগ্কবাটা, | 
হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়। 

যুবক-সমিতি। ) 



প্রাচীন গ্রীনে প্রারুতিক বিজ্ঞানচর্চ| | 
( পূর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

খঃ পুঃ ৩২০-_২১২ 

আলে চজেপ্ডি,য়ার বিজ্ঞান বিদ্যা লয়_-সৌরকক্ষ এবং রাশিচক্র__ 

এরিসউারচাস২ইউক্লীড-মর্কিমিডিস, | 

এরিমউটল. যে সময় এথেম্প নগরে বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে- 

ছিলেন, গ্রীকগণ ঠিক সেই সময়ই মহাবীর আলেকক্ছেগারের দেনাপতিত্বে 
মিসর 0েশে বাঙ্গা বিস্তারে নিযুক্ত ছিলেন। মঙ্াবীর আলেক্জেগার 

মির প্রদেশে রাঞ্য সংস্কাপন করিয়। ভূমধ্য সাগরের উপকূলে নিজ 

নামে একটা নগর নিম্খাণ করেন। তাহার মৃত্যুর পর এই তন্নামখ্যাত 

নগর--শালেক্গেগ্ডিয়া, মহাবীরের মগ্ততম প্রধন ঘেনাপতি টলেমী 

লেগাদের হস্তে অপিত হইয়াছিল। টলেমী লেগাসের মৃতার পর এ 
বংশের কয়েকজন রাজন্যবর্গ, ক্রমে আজেক্জেগ্ি,রার 

রাজপদে প্রত্ষিত হুইয়াছিলেন। এই টপ্েমী 

বংশধরগণ বিস্ত! ও বিজ্ঞান চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী 

ছিলেন। তাহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আলেকজেগ্ডিয়াতে যে বিদ্যালক 

সংস্কাপিত হইয়াছিল, তাহ। তদন্দিন কালে শিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়! 

পৃথিবীর মধো সব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। 
এই সময় গ্রীকগণ জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে বছবিধ তত্ব শিক্ষালাভ 

করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তন্মধ্যে কতকগুলি তত্ব 

মিসর দেশবাসীদগের নিকট হইতে গ্রহণ 

আ.লকজেও,য়ার 

বিজ্ঞ।ন বিদ্যালর। 

জ্যোতিষ । 

করিয়াছিলেন । 
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তাহার! সৌরকক্ষ বা গগনমণ্ডলে নক্ষত্ররাজির মধ্য দিয়! হুর 
(১) দৌরকক্ষ বাহিক পরিপৃষপ্তমান (99760) বাধিক গতি, 

বৃত্তাকারে অঙ্কিত করেন । 

এই নুধ্যপথ তাহার! ঘ।দণ ভাগে বিভক্ত করিয়! প্রত্যেকটাকে এক 

একটী নক্ষত্রপুঞ্জের নামানুলারে খথ্য। প্রদ্দান করিয়াছিলেন। এই 
সকল নক্ষত্রপুঞ্জ আকুতির অনুরূপে অধিকাংশই, 

(২) রাশিচক্র 
 পশ্বাপ্ির নাম গ্রহণ করিয়াছিল। যথা-_-মেষ, বৃষ, 

মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্া, ছুঁল।, বৃশ্চিক, ধেনু, মকর, কুস্ত, 

মৎস্ত এই ভ্বাদশটা. নক্ষত্রপুঞ্জ দার! গঠিত বৃত্তকেই আমর! রাশিচক্র 

বলিয়। থাকি। 

সথ্য্য ও নক্ষত্রপুঞ্জ একই সময় দৃষ্ট হয় না বলিয়া! গগনমণ্লে নক্ষত্র- 

রাজির মধ্য দিয়! সুর্যের গতি নির্ণয় কর! সহজসাধ্য নছে। এই 

নিয়মে তাহার] সান্ধ্য সময়ে হুর্য্য উদ্দয় ও অন্তগমনের প্রাকৃকালে সর্য্যের 

নিকটবর্তী তাঁরকাসমুহু নিগীক্ষণ করিতেন। প্রতিদিনই এই সকল 
তারকারাশির কিঞিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সম্বখসরে ক্রমে দ্বাদশরাশির 

পরিবর্তন অবলোকন করিয়াছিলেন। 

এইরূপে তাহার! জানিতে পারিয়াছিলেন যে, হৃর্য্য সন্বংসরে দ্বাদশ 

রাশি পরিভ্রমণ করে). কিন্তু বালক দ্রতগামী 

বাম্পীয় রথে আরোহণ করিলে যেরূপ ভ্রমে পতিত 

হয় যে, শ্রী রথ (রেলগাড়ী) স্থির রহিয়াছে এবং 

তৎপার্খববর্তা গৃহ ও বৃক্ষাদি সবেগে ছুটিয়। বাটতেছে, তদলিন গ্রীকগণও 
ু্্য ও পৃথিৰীর গতি সম্বন্ধে ঠিক এইকপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন | 

হর্ধা ও পৃথিবীর গতি 
সম্বন্ধে পীকগণের মত 

এরিস্টার্চাস্ ৩০০ খ্ঃ পুঃ 

আমরা অধুন! পৃথিবীর যে গতি প্রকৃত বলিক়্। মনে করি, প্রীকৃৎ 
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জ্যোতির্বেতৃগণের মধ্যে একমাত্র এরিস্টার্চাস প্রথম সপ্রমাণ 
করিয়াছিলেন। ঠিনি খু জন্মের প্রায় ৩ শত 

বৎসর পুর্বে সামস্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। 

কিন্তু বাল্যকাল হইতেই, আলেক্জেগ্ডিয়াতে আগমন করিয়! বাস 
করিতেছিলেন। পরে কোন এক টলেমী বশংধবের শিক্ষক-পদে নিযুক্ত 

ছিলেন। 

হুর্যয নক্ষত্রাদির স্তায় স্থির ও নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে 

জ্যোতিষ এবং পৃথিবী হুর্যা কক্ষের (০11১০) চতুর্দিকে 
€১) নুর্য্ের চতুদ্দিকে পক্ভ্রিমণ করিতেছে বলিয়া তিনি শিক্ষা 
পৃথিবীরগতি। দিতেন। 

তিনি ইহাও জ।নিতেন যে, পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে সৌর কঙ্গের 

(২) পৃথিখীর সেবন উপর ঠিক লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকে না। উহা 

ও তাহার অবস্থানের কক্ষের উপর চক্র বাঁ ভে্চাভাবে দণ্ডায়মান গ।কিয়। 

হি মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর মধা দিয়া উত্তর হষ্টতে 

দক্ষিণ গ্রাস্ত পর্য্যন্ত যে সরল রেখা অঙ্কিত কর! যায়, তছুপরি হুর্যোর 

চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। কক্ষের 

টিন (০০17১0০) উপর পৃথিবীর এই চক্র অবস্থানের 

জীবন বৃত্তাস্ত 

জন্ুই খতুভেদ পরিলক্ষিত হয়। 

কোন একটা প্রদীপকে হৃর্যান্বরূপ ও পৃথিবীকে কমলা লেবুর ছার 

কোন একটা গোলাকার পদার্থ মুন কারয়! পৃথিণীকে বক্ু অবশ্থানে 

ধর্দ এ আ.লার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করাহতে থাকি, তবে এই খাতুভেদ 

সহজে হদয়নম করিতে পারিব। 

কমলালেবুর ছই গ্রান্তভাগ ব1 চ1 অংশের মধ্য দিয়! যদি একটা 

শলাক1 বিন্ধ কর1 যায় এব উহ! অন্গুঠ ও ভর্জণী দ্বার আবদ্ধ করতঃ 

কাস্ছাবে ঘণ্ডায়ম্যন ন1 করিয়া বদি অঙগুষ্ঠ তর্ণী হইতে শরীরের নিকট- 
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:বর্তী স্থানে রক্ষা কর! যায়, তবে শ্রী শলাক! বক্রভাবে দণ্ডায়মান হইবে। 

,আমর! এই প্রান্তভাগ বা চাপা মংশকেই পৃথিবীর মেকুপ্রাস্ত ও এই 

বিদ্ধ শল1কাঁকেই মেরুদও বলিয়া! থাকি । এক্ষণে আমর! যদ্দি এরূপ 

বক্রভাবে দণ্ডায়মান কমলালেবুকে (পৃথিবী ) যদি প্রদীপের ( সুধ্যের ) 

চতুর্দিকে ঘুরাইয়। লেবুতে পতিত আলো ও ছায়। পরিলক্ষ্য করিতে 

থাকি, তবে দেখিতে পাব--কোন সময় উত্তর চাঁপা অংখ (মেরুপ্রাস্ত ) 

আলোর প্রমুখ হওয়ায় তদ্বরা সম্পূর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছে, দেই সমন দক্ষিণ 

চাপা অংশ ( দক্গিণ মেক) আলো! হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ছায়াতে আচ্ছন্ন 

হয়৷ রহিয়াছে । এই.সময় হুষ্যের রশ্মি উত্তর ভাগে লম্বভাবে পতিত 

হওয়ায় তথায় প্রীম্মকাণ ও দক্ষণভাগে তির্যাক্ 

( তের্চ। ) ভাবে পতিত হওয়ায় তথায় শীতকালের 

প্রাচর্ভাৰ হয় এবং উত্তর মেকুপ্রান্ত ধন্ুদিন সম্পূর্ণ উজ্জ্বল থাকাতে গ্রীন্ম- 
কালের লম্বা দিন ও দাক্ষণ মের গ্রান্ত বিন অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় শীত- 
কালের লঙ্ব। রা'ত্র ভোগ করিতে থাকে । তৎপর এ লেবু এরূপ অবস্থাতে 

দক্ষিণ দিকে পরিভ্রমণ করাইয়া! বৃস্তের চতুর্থাংশ স্থানে আ'সলেই, উভদ্ব 

মেরপ্রান্ত সমান আলে! গ্রাপ্ু হওয়ায় পৃথিখীর 

উত্তরভাগে শরৎ ও দক্ষিগতাগে বসপ্তকালের সমাগম 
হয়। পুনর্বার এ্ররূপে পরিভ্রমণ করিয়া বৃত্তের পরবর্তী চতুথাংশ স্থানে 

আদিপেই দক্ষিণ মেতে শ্রীন্মকাল ও উত্তর মেকতে 

শীতকালের প্রাহুর্ভাণ হন়্। এইরূপে ক্রমে চতুর্থ ব 

শেষ অংশের প্রারস্তে আগমন করলেই পুনর্ধার 
উভয় মেরুপ্রানস্ত সমান আলে। প্রাপ্ত হওয়ায় উত্তর 

ভাগে বসস্ত ও দক্ষিণভাগে শরতকালের সমাগম হয়। | 

পৃ থবীর কক্ষের উপর উহার মেরুদণ্ডের বক্র অবস্থানের জন্তই যে খাতু- 

বতেদ হইয়1 থাকে, এই তত্ব এরিস্ট।6সই প্রথম উপলন্ধি করিয়াছিলেন । 

(ক) গ্রীম্মকাল। 

(খ) শরৎ 

(গ) শীতকাল 

(ঘ) বদসস্তকলে 
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পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর দৈনিক ঘুরি আসার জন্য যে 

ৰ দিনরাত্রি ভেদ হইয়! থাকে, তাহ! ভ্রীকগণের মধ্যে 
তিনিই বোধ হয় প্রথম বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

গ্রীকৃগণ তাহার এই আবিষ্কৃত তব সমূহ বিশেষচঃ সুর্যের চতুর্দিকে 

পৃথিবার পরিভ্রমণ যদি উপলব্ধি করতেন, তবে বোধ তয় জ্যোতিষ 

শান্স সম্বন্ধে তাহারা আর৭ বহুবিধ তত্ব আবিষ্কার জরিতে সমর্থ হইতেন। 

কিন্ত তাহার এই সকল আবিষ্কৃত তত্ব কেহই বিশ্বাস করেন নাই ও 

তৎপর ১৭০* বৎসর পরে কোপারণনকান্ এই প্রধান তত্ব পুনরায় 

আবিষ্কার করেন। সুর্মোর চতুদ্দিকে পৃথিণীর পরিভ্রমণ বিষয়ে এই 

সমুদয় গ্রীক করনাকে "পিখ্যাগোরিয়ান মত” বল! 

ভয়) পাঁরণ পিথাগে র'ম্ এউ তব সমুৰয় আবির 

করিয়াছিদ্নে বলিয় প্রথম অনুমান করিয়া হুঈয়াছ্ি; কিন্ধু আমর] 

পূর্বেই দেখাইয়াছি যে, পুর্থবা শূন্যে পরিন্বৎণ করিতেছে নপিয়। তিনি 

বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে; কিন্তু ট€' যে ন্ুর্যোর চতুর্দকে পরিভ্রমণ 

করিতেছে, তাহ তিন উপগন্ধি করিতে পারেন নাই। 

, ইউক্লিড্ ৬৩০৩০ খ2 পু | 

আমর[] ইউক্লিডের স্তায় বিধাত রি ও জ্যামিতিনেত্তার নাম 

উল্লেখ না করিয়! খৃষ্টান পৃ্ব তৃতীয় শতাবী আতিরুম করতে পারিলাম 

ন।। তিনি আলেকজেগ্ডিয়াতে প্রায় খৃঃ পৃঃ ৩** অবে জন্ম গ্রহ 

করেন। 
তিনি বহুবিধ প্রতিজ্ঞা সঙ্কলন করিয়া! তাহার *ইউক্লিডের জ্যামিতি” 

নামে বিখাত গ্রন্থধানি প্রণয়ন করেন। আমর 
১) গশিত- ৰ 
জা নিভি। তাহার এই জযামিতিই অধুনা প্রত্যেক বিস্তার্থীর 

হস্তে দখিতে পাই। 

তিনি যে সমুদায় গ্রন্থাবলী রচন! করিয়া! গিয়াছেন, তাহা! অনুসন্ধান 

(৪) দিব! রাত্রি ভেদ 

পিথা'গ।রিয়ান মত 
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করা আমাদের পক্ষে একান্ত হুব্ূহ। কিন্তু আমর! তাহার অন্ান্ত 
২) অন্থান্ ্রস্থাবলী। আব্ষ্িত তয়্ের মধ্যে “আলোক রশ্মি সরল- 

আলোক রশ্বি। 
১ করিতে সক্ষম হইলাম । 

'যদ্দি একটা হুর্যারশ্মি কোন একটা ধুলি সংযুক্ত অন্ধকার ঘরে 
প্রবেশ করান যায়, তাহ! হইলে আমর] দেখিতে পাই--এী রশ্মি সরল- 

রেখামে প্রবিষ্ট হইয়া তৎপথমন্্ান্তিত বালুকাঁকপাগুলিকে উজ্জ্বল 

করতঃ ভূমি ব1 দেওয়ালে গতিত হইয়াছে, এক্ষণে বিশেষরূপ লক্ষ্য 

করিলেই দেখিব, সুর্যোর কেন্ত্র দ্িদ্রের মধাস্থল ও আলোকিত স্থানের 

যধাবিদ্ত একেই সরলরেখায় অবস্থান করিতেছে। 

থিওফেটাস্ ৩৭১ খুঃ পৃঃ 
ধিওফ্রেটাস এরিসটটুলের একজন ভক্ত শিষা ছিলেন। তিনি 

৩৭১ অবে! ইব্রিসাস নগরে জন্গ্রহণ করেন 

০১০ ও জীবনের আঁধকাংশ সময়েই উদ্ভিদ্ বিস্তা আলো- 
চন! করিয়াছিলেন । 

তৎকালে যে সমস্ত গাছ গাছড়া কেবলমাত্র ওষধাদিতে বাবহাত 

হুইত, তত্তিন্ন অন্তান্ত উত্তিদ্ সম্ধদ্ধে গ্রীকগণের কোনও বিশেষ জ্ঞান 
উত্তি বদ ছিল না বলিলেও অতুন্তি হয় না। কিন্তু ধিও* 

শ্রে বিভাগ. ফেটাদ, অন্ন পাচ শত (৫০০) বিভিন্ন গাছ গাছড়। 

বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পর্যবেক্ষণ করিয়। বৃক্ষ) লতা১- গুল প্রভৃতি নানা 
ইত্যাদি। 

ভাগে বিভক্ত করিয়! যান। 

খিওফেট।স,ই প্রথম উত্ভিদৃ-তত্ববিদূ বলি! কথিত হয়। 

(ক্রমশ) 

গ্রবীরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত । 
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(রানে, সআট-পদে সমাসীন হইলে তদীয় বিদ্যার মোল সালহ কোনও 

'গদীধিকার লাভের আশায় তৎসমীপে উপস্থিত হযজেন। তছুপলক্ষে উভয়ের মধো যে 
কথোপকথন হইয়/ছিল, তাহ| নিয়ে বিবৃত হইল। ইহ। হইতে ধন্মান্ধ ওরতজেবের 

'শ্বভীর রাজনীতিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া! যায়।) 

সালহ। জপাহাপনা! আপনার রাজালাভে যে আমি কি পরি- 

মাণে আননিত হইয়াছি, হাহ গ্রকাশ করিতে অক্ষম। দিল্লীর সিংহ] 

সনে উপবেশন করিতে আপনিই সম্পূর্ণ ধোগ্য ব্যক্তি। 

সমাট। সকলই ভগবানের ইচ্ছ!। তীাঞারই ইচ্ছায় আজ আমি 

দিল্লীর সিংহাঁলনে সমানীন, আবার ত্াহারই ইচ্ছায় হয়ত কালই পথের 

ভিথারী হইতে পারি। তীহার অনন্ত মহিম! কাহার সাধা বুঝিতে পারে? 

সালহ। জাহাপন1! আম আপনার বালাকালের শিক্ষার । 

বিধাত্য যোগা বাক্তিকেই দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করিয়াছেন। 

জশাহাপনার এ যোগ্যত্ত। কেবল আমারই প্রদত্ত শিক্ষার ফল। সুতরাং 

আশ! করি যে জণাহাপনা ধাহাঁর শিক্ষায় ভগবান কর্তৃক এই বিস্তীর্ণ 

ভারত সাআমঞজোর উপযুক্ত কর্ণধার বিবেচত হইয়াছেন, আপনার 

সেই বাল্যকালের শিক্ষাণ্তরুকে কোনও উচ্চপদ্দানে পুরস্কৃত করিবেন। 

সন্্রাট। মোল্লাঞজা! আপনি আমার নিকট কি প্রার্থনা করিতে. 

ছেন? আপ্নিকি মনে করিতেছেন যে আমার আপনাকে একগন 

আমীর কারয়া দেওয়! উচিত? উত্তম-আমি এ বিষয়ের বিচার 

করিতেছি। আমি একথ! মানিয়! লইতেছি যে, আপনি যি অ।মাকে 

কোন উত্তম এবং উপষেগী শিক্ষা দিতেন, তবে অবস্থাই আপনি কোন 

উচ্চপদ্ পাইবার যে/গা বিবেচিত হইতেন। কিন্তু এ কথাতে! বলু* ষে 

আপনি জামাকে কি শিখাইয়ছেন? আপনি ইহাই শিখাইয়াছেন যে, 

সমগ্র ইউরোপ একট ক্ছু্র ধীপের তুল্য? তাহার মধো পর্ত,গালের রাজা 
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সর্বাপেক্ষ! অধিক শক্তিশালী; তাঠার পরে হলাও্ এবং তৎপরে ইংলগ্ু॥ 

ফ্রান্স, এন্দলুপিয়! প্রভৃতি দেশের নরপতিপিগের সম্বন্ধে আপনি বলিয়।- 

ছিলেন যে, ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামস্ত নরপতিদিগের অপেক্ষ। ইগারা বড় 

নহে। এ দেশের বাদসাহার সাম্নে অন্তাগ্ঠ দেশের বাদ্শাহী মতি তুচ্ছ। 

হুমায়ুন, আকবর, জাহাদ্পীর এবং সাহজ'াহ! সর্বাপেক্ষা অধিক চদৌভাগ্য" 

শালী এবং সর্বাপেক্ষা অধিক শঞ্তিশালী ছিলেন এবং ফরেস্, উজবেক্, 

কাশগড়, চীন, তাতার, পেগু ঞবং শ্ঠামদেশের নরপতিবুন্দ বাদসাহ 

হিন্দের নাম শুনিতে কম্পমান হইতেন। মহান ভূগোলাবেত্তা ! 
অদ্ভুত ইতিহাসম্ভ! আমার শিক্ষকের কি পৃথিবীর সমগ্র নরপতি- 

দিগের প্রকৃত তথ্য সকল যথাযথ বিবুত কর! ক্াহাদ্দিগের দেনাসামগ্রী 

এবং সম্পত্তির বর্ণন। করা, গ1হাদিগের যুদ্ধ গ্রাণালী সামাজক আচার 

বাবহার, ধাশ্সিক বিচার এবং রাজ। পদ্ধতির [ববরণ বিরুত করা উচত 

ছিল না? যথারীতি ইতিহাস শিক্ষা! দিয়! প্রতোক রাজোর উৎপত্তি, 

উন্নতি এবং অবনতির কারণ সমূহ আমার নিকট বর্ণন! কর! এবং আক- 

ন্মিক ঘটন| ও রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় দোষগুপির বর্ণনা করিয়া তাহার জন্ত 

কোন্ কোন্ পরিবর্তন হইল, কোন্ কোন্ ক্ষতিবৃদ্ধি সাধিত হইল এবং. 

দেশের উপর তাহার প্রভাবই বাকিরপ বিস্তৃত হইল, এ সকল বিষয় 

বিবৃত কর! কি তাহার কর্তব্য ছিল না? মনুষ্য জাতির ইতিহাস আমাকে 

উত্তমরূপে শিক্ষ। দেওয়া ত দূরে থাকুক» আমার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যে 

সকল ব্যক্তি এই বিস্তীর্ণ ভাএত-সাম্ ্ জ্ককে লও ভণ্ড করিয়'ছলেন,. 

ত হাদিগের নাম পর্যস্তও ভাল করিয়। বলেন নাই। তাহাদিগের জীবন- 

চরিতের বিষয়ে। তাহাদিগের বাদধাহ হইবার কারণীভূত ঘটনা সমূহের 

বিষয়ে এবং তাহাদিগের বিজদ্দী হইবার মুল সাধনের বিষয়ে আপনি. 

আমাকে সম্পূর্ণগ্ধপে অন্ধকারে রাখিয়াছেন। প্রতিবেশী দেশ সমূহের 
তাষায় অভিজ্ঞতা থাক! নরপতিদিগের পক্ষে অত্ন্ত আবহাকীর ॥ 



ওরঙ্গজেব ও তর্দীয় বিগ্ভাগুরু | ৪৭৯, 

কিন্ত আপনি আমাকে সে সব কিছুই না শিখাইয়! কেবলমাত্র আরনী 

পড়।ইতেন। একট কার্ধ্য করায় আপনি বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন 

যে, আপণ্ন আমার কতই উপকার সাধন করিলেন। এই ভাষ! শিক্ষার 

আন্ত আমার বহু সময় মাপনি বৃথা খরচ করিয়াছেন। আপনি একথা 

বুঝিতৈন না যে, দশ বার বর্ষ পরিশ্রম না করিলে এই ছুরূহ ভাষায় কেহই 

যোগ্যতালাভ ক'রতে সক্ষম হয় না। আপনি জানিতেন না যে, একজন 

সম্রাটের কোন্ কোন্ উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা হওয়া দরকার। আপনি 

ইহাই মনে করিয়াছিলেন যে একজন বড় বৈয়াকরণের ষশথানি ব্যাকরণ 

শিক্ষার দরকার, একজন বাদলাহের পক্ষেও ততথানিই। আপনি 

আমার বাল্যকালের অমূপ্য সময় এই প্রকার নীবস, অগ্ুপযোগী এবং 

অন্তঃসারশৃন্ত শব সমূহৰ উচ্চারণে বৃথা খরচ করিয়াছেন। 

বাল্যকালের প্রদন্ধ শিক্ষা ষে সোকে কথন বিশ্বৃত ইয় না, তাহা কি 

আপনি জানিতেন ন.? লে সময় স্মরণশক্তি অতিশয় প্রবল থাকে। 

এইজন্য তৎকাল প্রদত্ত শিক্ষ হৃদয়ে আঙ্কত হইয়। যায়। এই সময়য'্দ 

উত্তম শিক্ষা দে ওয়! যায়, তবে মনুষ্য জীণন-সংগ্রামে অনেক মহৎ কার্য 

করিতে সক্ষম হয়। আচ্ছ--বিঞ্জান এবং ধর্মখান্ত্রের শিক্ষা কিকেখল 

_আর্বী ভাষাতেই দেওয়া যায়? ঈশ্বরের ভজন পুন এবং বিস্তাধায়ন 

কি আমার মাতৃভাষায় হইতে পারে না! 

আপনি আমার পণ সাহঙ্গশাহাকে বলিয়া'ছলেন ধে,আপণন মামাকে 

তত্ব বিগ্। এবং দর্শন শান্তর পড়াইতেছেন। ইহ! সতা বটে। মামার 

বেশ মনে আছে যে, বুকাপ পর্যান্ত মূর্থতাপূর্ণ এবং নিরর্থক বিষয়ে 
বক্তত1 দিয়! আপনি মার মগঞ্গ খালি করিয়া দিতে ছ্িলেন। আপনি, 

আমাকে এমনই সমপ্ত বিষয় শিখাইয়াছেন বে তাহার কখনও 

কোন দরকার হয় না এবং তাহা হইতে মন্ুযোর কিছুমাত্র সম্ভোষ 

অল্পে না। আপনি এমনই সমস্ত কল্পন! দ্বার আমার মগজ পুর্ণ 
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করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, সে সমুদয় একেবারেই নিঃসার 
পদার্থ । তাহা বহু পারুশ্রমে অভ]াস করিলেও শীঘ্রই ভুলিয়া! যাইতে হয় 
এবং তদ্ধারা মনুষোর বুদ্ধি সন্কুচিত হইয়া যায়। হা, আপনি আপনার 
প্রিয় তর্কা'বদ্যা আমাকে শিখাইক। ছিলেন, যাহাতে আমার জীবনের 
অমৃণ্য সময় নষ্ট হইয়া গিয়াছে । কিন্তৃষখন আমি আপনার নিকট 
হইতে পৃথক হইলাম) তখন কতিপয় অর্থহীন! ক্লিষ্ট এবং ছ্বার্থবোধক 
শব ভিন্ন আপনার [বিজ্ঞান-বিগ্কার আর কোন কথাই আমার ম্মরণ 

থাকিল না। যার্দ আপনি আমাকে এমন তর্ক-প্রণালী শিখাইতেন 

যাহাতে কার্য কারণপ্রধান বলির] গণ্য হয় এবং থে পর্যান্ত কোন 

বন্তর সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান না হয়, গে পর্যন্ত চিত্বের সন্তোষ হয় না । 
যগ্ধপি আপনি আমাকে এমন শিক্ষা দিতেন, যাহাতে আত্মার উন্নতি হয়, 
এবং যাহার জগ্ঠ বিপদের সময় মনুষ্য ধৈর্যাবলম্বন করিতে সমর্থ হয়) 

যাঁদ আপনি আমাকে মন্ুষযোর স্বাভাথক ধর্ম শিখাইতেন; স্ষ্টির তত্ব 

মমৃহ শিক্ষা দিতেন এবং উহার উৎপত্তি ও বিনাশের কথা বর্ণনা 
[রতেন, তবে সেকেন্দর যেমন অরস্তর নিকট কৃতজ্ঞ হতয়াছিলেন, 

আমিও আপনার নিকট তদ্রপই কৃত হইতাম। আচ্ছা, বলুন দেখি, 
রাজ এবং প্রজার ধর্ম শি! দেওয়াও কি আপনার উচিত ছিলনা? 
ইহ! এমন একটা বিষয়, যাহা বাদসাহদ্িগের পক্ষে জানা নিতান্তই 

দরকারী । আপনি কি কখন স্বপ্রেও আমাকে বুদ্ধিবিদ্ঞ/ শিখাইয়াছেন? 
না বৃয্চরণ। শিখাইয়াছেন?--না আক্রমণ করা শিখাইয়াছেন? 

সৌভাগাবশতঃ আমি এ সমস্ত বিষয়ে আপনার অপেক্ষ। অধিকতর 

বিজ্ঞ পুরুষের উপদেশ পাইয়াছি। এখনই এন্কান হইতে বাহর 
হইয়া! সো! আপনার গ্রামে চলিয়া যাউন। আজ হইতে আর কখনও 
প্রকাশ কঠিবেন না যে, আপনি আমকে বাল্যকালে বিগ্ত।শক্ষা 
দিয়াছিলেন। * | 

শ্ীস্থর়েশচন্ত্র মুমদার। 
তালের) 

* বারিয়ার সাহেবের পর্যটন পুণ্তক। 












